Mergulhe na magia do
Carnaval Carioca!
Olá querid@ viajante Muxima!
Vai ser giríssimo/muito legal ter-te connosco no nosso Carnaval
virtual! Para entrares no ritmo, preparámos este pequeno guia.
Esperamos que gostes!
Começa o aquecimento aqui e vamos lá!

O que vestir?

Os adereços

Para brincares ao Carnaval nos blocos de rua do
Rio de Janeiro não é necessário muita coisa. Põe
na mochila sapatos confortáveis, roupas leves e
adereços para te fantasiares. Esquece calças de
ganga e sapatos de salto.

No Carnaval carioca as pessoas fantasiamse, vestem roupas coloridas, pintam o
rosto e enchem-se de acessórios.

Os acessórios indispensáveis: chapéu, óculos
escuros e protetor solar (se puderes, opta
por um que seja 100% mineral para
proteger a natureza)!

O melhor lugar da cidade para comprar
enfeites carnavalescos é o Saara, o maior
centro de comércio popular da cidade. Lá
encontras tudo o que precisas para criar
uma fantasia bem original sem gastar uma
nota.

Se tiveres um leque, de preferência bem
espalhafatoso (é carnaval, ninguém leva a mal!),
trá-lo contigo porque com o calor que está no
Rio provavelmente vais precisar de usar um.

Para levares o dinheiro,
documentos e a chave de casa,
bolsinhas de por ao
pescoço são muito práticas.

E para beberes…
Vamos dar-te algumas sugestões
para bebidas simples que podes
preparar e trazer. A mais simples
de todas é…água! Essencial quando
está calor .
Se preferires um sacolé alcóolico,
aqui está a receita.

Vamos entrar no ritmo do samba?
Começa por este e tenta aprender a
letra, muito interessante – no nosso
encontro verás o porquê.
Para aqueceres, acede aqui à Playlist
que preparámos para ti. Nela encontras
tipos diferentes de samba – no sábado
verás que “há samba e samba”,
“carnaval e carnaval”!

Pronto, mãos à obra e até breve no Rio!! Beijinhos e
abraços lusófonos, Bárbara e a Tribo Muxima

