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2017: AÑO INTERNACIONAL DO TURISMO  SUSTENTAVEL 
PARA O DESENVOLVIMENTO (ONU) 

.                                        Coluna Editorial José María Almada Sad  

Este e o mês da mulher, onde a 08 de março em especial é 

comemorado o seu Dia Internacional em uma marcação 
no ano civil para saudar aquelas que reúnem em um 
único ser múltiplas funções individuais e características 
nobres, de mãe, dona de casa, política, cozinheira, 

empresária e muitas mais; com a particularidade de que 
muitas destas funções são realizadas simultaneamente. 
Enquanto dizia um membro da minha família como 

sorrindo, os homens são mono-neural e só pode executar 
uma tarefa de cada vez. Não vamos descobrir nesta coluna 
de hoje, o papel das mulheres no mundo a través de sua 
história e sua posição na sociedade de hoje no planeta. 
Mas além de seu destino sagrado e natural de se juntar ao 
homem para preservar a espécie, ela joga papéis e ocupa 

espaços, tornando se mais influente no mundo, que a 
fazem talentosa lutadora intelectual sem perder seu 
perfume de flor e sua magia de musa. E, longe de competir 
com o homem, ela se complementa com ele para traçar 
caminhos na atual civilização e gradualmente ela está 
deixando para trás a imagem de amor submissa e 

subordinada em casa, ou qualificação como sexo frágil, 
entre outras pinturas pouco inteligentes nos olhos de 

muitos. Todos os seres humanos deste planeta nasceram 
do ventre de uma mulher, sem exceção, portanto, em 

março deste ano o nosso aplauso a elas, sejam elas quem 
forem, estejam onde estiverem. E eu mudo radicalmente o 
sujeito desta coluna para a dizer-lhes que esta é a última 
Folha de Cedro no seu nono ano, a próxima edição de 
abril será a primeira no ano dez da nossa publicação. Sem 
saldo ou retrospectivas a fazer agora, basta dizer que a 

estrada continua, que cada vez que sair a edição mensal 
nos dá a mesma coceira e ansiedade que há nove anos, 

não é uma criança nascida, mas é uma seta que sai para 
encontrar vocês, pacientes leitores que nutrem a revista 
com contribuições, comentários, notícias, em um trabalho 
permanente de ida e volta. É um desafio constante que 

dura todo o mês, durante a pesquisa, edição e correção 
com tradução para outros idiomas, tornando a cada 
quatro semanas, a dar a nossa melhor energia e muito do 
nosso tempo a melhor alvo, vocês. Até o próximo mês. 
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VERDADEIRAS JÓIAS TURÍSTICAS NO LÍBANO   

JOUNIEH     
 
 

 

Jounieh é uma cidade costeira maravilhosa, com praia, e 
montanha, localizada a cerca de 20 km ao norte de Beirute, e é 
um exemplo da diversidade do Líbano. Antiguidades e 
modernidade estão presentes nessa região, que abriga 
excelentes restaurantes, casas noturnas, e por outro lado igrejas 
dos séculos passados. Jounieh é o centro do agito, mas 
também, lá se encontra o silêncio das montanhas, tudo depende 
do que você escolher. Dentro da cidade, há a parte conhecida, 
como a “Velha Jounieh”, um local que sofreu algumas 
transformações, onde hoje, há cafeterias, boutiques, lojas de 
artesanato, bancos, mercados, e vários hotéis. Há diversos 
shows de dança do ventre nessa região, e também 
apresentações artísticas nacionais e internacionais durante todo 
o verão, com o Jounieh International Festival.  É lá também, que 
está o Casino Du Liban, e diversos locais voltados para o lazer e 
diversão. Jounieh, geograficamente, lembra as cidades de 
Mônaco, Las Vegas, Gustavia e Saint Barthelemy na França, e o 
Rio de Janeiro.  Em Jounieh, encontra-se a padroeira do Líbano, 
mais conhecida como Nossa Senhora de Harissa, no alto da 
montanha de Harat Sakhr, a 600 metros de altura, onde você 
pode chegar de carro ou de teleférico. A Basílica de Nossa 
Senhora de Harissa, esta ao lado da Catedral de St. Paul, cuja 
arquitetura é enorme e fantástica, o lugar além de ser um ponto 
turístico da cidade, possui uma vista magnífica de toda a baía de 
Jounieh.  Se você visitando essa região, não deixe de visitar 
também, um dos lugares naturais mais bonitos do Líbano, a 
Gruta de Jeitta, situada em Jeitta, um pouco acima de Zouk 
Mosbeh, e pertinho de Jounieh.      Chadia Kobeissi  Gazeta de Beirute 

 
 

 

BLOCO COM SAMBA ÁRABE ANIMA O CARNAVAL CARIOCA 
Artigo do dia 20/02/2017 - André Barros/ANBA    “Ali Babou e suas 40 
Odaliscas” desfilará nas ruas do Leblon na segunda-feira de 
Carnaval. Seu tema musical principal é uma marchinha cantada em 
árabe.   Uma mistura de ritmos brasileiros e árabes tomará conta das 
ruas do Leblon, bairro da zona sul do Rio de Janeiro (RJ), na 
segunda-feira de carnaval (27). Pelo quarto ano consecutivo o bloco 
“Alibabou e suas 40 Odaliscas” faz parte da programação oficial do 
carnaval de rua carioca, o maior do gênero no Brasil.  O desfile é 
embalado por uma marchinha exclusiva, composta na língua árabe. O 
autor, Filipe de Moraes Paiva, conta que a inspiração veio em uma 
viagem ao Egito: “Como eu tinha mania de compor sambas em outras 
línguas, sugeriram que eu fizesse um em árabe. Aprendi algumas 
palavras nessa excursão e fiz a letra”, diz.  Embora seja uma junção 
de palavras, o samba “Salam” tem sentido e foi aprovado até por um 
turista líbio: “Ele estava passeando pela rua, viu o bloco e veio falar 
conosco. Aproveitei e perguntei se ele conseguia entender o que 
cantávamos em árabe e ele disse que sim. Para confirmar, traduziu a 
letra para o português e mostrou que realmente a nossa pronúncia 
estava muito boa”, conta o professor.  Além da música exclusiva, o 
bloco corta o Leblon – o destino final, seguindo a temática do bloco, é 
o Jardim de Alah, parque que divide o bairro com Ipanema – com 
marchinhas brasileiras, como Alalaô, e ritmos árabes, sem letra. Os 
pandeiros, bumbos e tamborins brasileiros ganham a companhia de 
instrumentos como derbak, tabel, snujs e o pandeiro árabe.  Paiva 
conta que todos os integrantes do bloco são nascidos no Brasil. A 
ligação com os árabes vem da sua esposa, que é professora de 
dança do ventre e viaja quase todos os anos ao Egito. A primeira vez 
que o bloco saiu nas ruas, em 2000, foi justamente para que as 
dançarinas desfilassem com as roupas de odalisca pelo carnaval 
carioca. Houve um intervalo de 14 anos, até que em 2014, embalado 
pelo samba composto pelo professor de Física, o bloco retomasse 
seus trabalhos. 
 

        Deve ter algo estranhamente sagrado no sal, ele 

está em nossas lágrimas, e no mar.             Kahlil Gibrán 


