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E agora José?

Não precisamos ouvir Nouriel Roubini, 
em entrevista, para saber que essa 
crise “é pior do que a de 2008-2009”. 
A pandemia coronavírus infectou o 
mundo e todos nós. Enquanto 
escrevo, ninguém em lugar nenhum 
sabe como será o dia de amanhã. 
Tudo está paralisado e quando 
recomeçarmos nada será como antes. 
Isso é o que esperamos que aconteça. 
O que dizem políticos, burocratas e  
tecnocratas não nos interessa mais. A 
partir de agora somos outras pessoas.  
Nossas rotinas, o trabalho, as relações 
sociais, o esporte... tudo será revisto 
em nossas vidas, refletido e 
melhorado. 
O automobilismo não irá fugir desta 
nova ordem e terá, a partir da FIA, 
que delinear o rumo das competições 
no futuro.
Esperamos que, sinceramente, nas 
primeiras reuniões da retomada 
esportiva, liderada pelos dirigentes e 
administradores (que conhecemos) 
tenha-se uma pauta de compromissos 
inarredáveis a essas necessidades 
(desconhecidas), sem os vícios e 
ambições do passado. 

Transformar, evoluir, mudar hábitos 
e  comportamentos exigirá atitudes, 
vontade, solidariedade e 
determinação. 
Desejamos que o esporte mantenha 
sua essência com foco nos atletas e 
equipes, como protagonistas do 
espetáculo. 
O ‘dinheiro rei’ denunciado 
acertadamente por Lewis Hamilton  
na Austrália, deve merecer um novo 
valor nesta retomada de vida, caso 
contrário a peste não nos ensinou 
absolutamente nada.
Temos que voltar a valorizar o 
artista, o show e o espetáculo. Os 
pilotos são os astros e o 
automobilismo deve ser assim 
pensado. De nada adiantará 
tecnologia e inovação se o resultado 
é uma corrida sem alma e emoção. 
Queremos pagar para ver, 
Catharino, Bird, Fangio, Clark, Ickx, 
Pescarolo, Kristensen, Villeneuve, 
Emerson, Piquet, Senna, Prost, 
Schumacher ... 

Deixem a emoção voltar através das 
mãos humanas e seremos felizes.... 

EDITORIAL

Foto: Paulo Torino

Paulo Torino 
paulo_torino@yahoo.com.br
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Em decorrência da pandemia Coronavírus (Covid-19) a 
CBA – Confederação Brasileira de Automobilismo 
suspendeu, a partir de 16 de março, por prazo 
indeterminado, a realização das provas automobilísticas 
em todo o território nacional. 

O mesmo ocorreu em todos os campeonatos e 
competições nacionais e internacionais em todo o mundo.



TCR 
NA AMÉRICA DO 

SUL EM 2021

O Touring Car Championship - TCR,

presente em 12 países chegará a
América do Sul, como categoria
internacional de carros de turismo,
em 2021.
A notícia reinaugura as competições
lideradas pela CODASUR, a
Confederação Esportiva de
Automobilismo Sul-americana, com
uma temporada ao estilo da F2 dos
anos 80. Serão oito eventos em
quatro países - Argentina, Brasil,
Chile e Uruguai - com duas corridas
por etapa.



Marcello Lotti, presidente do Grupo 
WSC, proprietário do conceito e 
regulamentos técnicos do TCR, 
comentou: “Esta é uma grande 
conquista para nós, pois coroa os 
esforços de nossos parceiros sul-
americanos. Nós realmente 
queríamos exportar o TCR para a 
América do Sul, uma região onde a 
competição de carros de turismo é 
extremamente popular. Isso 
agradará alguns dos fabricantes 
que se comprometeram com o TCR, 
e estou especialmente pensando na 
Honda, Peugeot, Renault e 
Volkswagen, que sempre foram 

muito ativas nos campeonatos 
locais de carros de turismo. ”
Os pilotos do WTCR Esteban 
Guerrieri e Néstor Girolami, da 
Argentina, e Augusto Farfus, do 

Brasil, receberam a notícia com 
entusiasmo.

“O conceito de TCR foi realmente 
revolucionário, remodelando as 
corridas de carros de turismo em 
nível global nos últimos cinco anos. 
Trazê-lo para a América do Sul é um 

trampolim para ampliar ainda mais 
o TCR. Na Argentina e no Brasil, o 
automobilismo é muito popular, 
enquanto outros países ainda não 
conseguiram alcançar o mesmo 
nível; a série TCR South America 
dará às equipes e pilotos a 
oportunidade de competir a custos 
acessíveis, competindo com carros 
de desempenho equilibrado pelo 
BoP ”, explicou Guerrieri.

Para Girolami: “É o momento certo para a América do Sul ter uma série de TCR. É uma oportunidade perfeita quando consideramos quantas marcas já
fabricaram carros de corrida para esses regulamentos. Equipes e pilotos diferentes podem lutar entre si em igualdade de condições, e o mais importante, 
a meu ver, é que jovens pilotos podem iniciar suas carreiras e chegar ao topo do WTCR. Como piloto da Honda, eu ficaria feliz em representar a marca 
nesta nova série para mostrar seu produto na América do Sul. ”
“O TCR se tornou a categoria de automobilismo de maior sucesso nos últimos anos e abriu as portas em todo o mundo. Ter um cam peonato de TCR na 
América do Sul é muito importante, pois abrirá um novo mercado para os fabricantes de automóveis. Também é uma grande oportunidade para equipes 
e pilotos retornarem às corridas a custos acessíveis em uma categoria que oferece corridas animadas que são amadas pelos fãs e pela mídia ”, concluiu 
Farfus.

Fonte: AMilporHora/TCR



NÃO VALEU NADA
Dupla francesa não queria correr. O WRC contrariou 
a vontade dos pilotos e manteve a etapa no México 

apesar dos protestos de várias duplas. 
Depois da vitória Ogier disse que “não valeu nada”, 

se referindo a epidemia de coronavírus

Sébastien Ogier/Julien Ingrassia 
(Toyota Yaris WRC) venceram a 
etapa do México, ganhando pela 
primeira vez na Toyota. Agora, a 
dupla francesa soma quatro 
conquistas com quatro marcas. 
Estrearam vencendo com a Citroën 
(2010), depois fizeram o mesmo 
com Volkswagen (2013), Ford 
(2017) e agora Toyota (2020). Neste 
rali, não cometeram erros e 
chegaram em primeiro com alguma 
facilidade. 
Com os resultados do Rali do 
México, Sébastien Ogier (Toyota) é 
agora o novo líder da competição, 
com oito pontos de vantagem para 
Elfyn Evans (Toyota). Mesmo com a 
sua segunda prova seguida a 
alcançar um mau resultado, Thierry 
Neuville (Hyundai) é terceiro, a 10 
pontos de Ogier. Curiosamente, 
nenhum piloto conseguiu ficar no 
pódio nas três provas realizadas. 
Agora, com a suspensão do Rali da 
Argentina, segue-se o Rali de 
Portugal, no final de maio, isto se o 
COVID-19 o permitir…

Fonte: AutoSport
Foto: WRC

RALI – WRC / MÉXICO  
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1ª Etapa - 15 março

Três dias antes da largada, na 
quinta-feira (12), véspera do 
primeiro treino livre,  a 
McLaren se retirou do GP da 
Austrália. Um membro de sua 
equipe deu positivo para o 
Coronavírus. Antes, na coletiva 
de imprensa, o seis vezes 
campeão mundial Lewis 
Hamilton disse; "Para mim é 
chocante que todos estejamos 
sentados nesta sala, que a F1 
continue avançando, isso só 
acontece porque o dinheiro é 
rei". 

Sem modéstia e com inteira razão, 
Hamilton avançou na sua 
perplexidade, desferindo uma crítica 
muito severa ao sistema: "Estou muito, 
muito surpreso ao ver todos nós aqui, é 
bom poder competir, mas para mim é 
chocante ficar aqui. Um mundo que 
está se movendo em uma direção, o 
resto do mundo está reagindo, 
provavelmente um pouco tarde, 
ouvimos Trump fechar as fronteiras da 

Europa para os Estados Unidos. A NBA 
está suspensa e a Fórmula 1 continua 
avançando. Hoje vi tantos fãs na pista 
com todos os riscos envolvidos: vi 
Jackie Stewart hoje de manhã em 

forma, saudável e feliz, assim como 
outras pessoas idosas no paddock. 
Definitivamente, é preocupante para 
mim, também pensando que cinco 
membros das equipes da Fórmula 1 já 
foram testados positivo para o 
coronavírus. O que podemos dizer? 

O dinheiro é o rei, 
o dinheiro é o rei

Não posso acrescentar e não posso 
deixar de dizer minha opinião. Só posso 
pedir que tomem todas as precauções 
possíveis, o que não vi fazerem hoje 

enquanto caminhava para entrar na 
pista. Vi tudo continuar como de 
costume, como se fosse um dia normal, 

só espero que não haja más notícias no 
final de semana".

(Quinta-feira 18h15) - Horário Europa
Após uma reunião de emergência entre as equipes 
apenas algumas horas antes dos carros estarem na 
pista para os treinos livres, foi tomada a decisão de 
cancelar a corrida em Albert Park na Austrália.
Com a decisão esse é o segundo adiamento provocado 
surto de coronavírus, após a decisão de não realizar o 
Grande Prêmio da China em 19 de abril. Foi o primeiro 
cancelamento de uma prova da F1 em 70 anos por 
emergência sanitária. 

ASSIM (não)COMEÇOU 

A TEMPORADA 



Bernie Ecclestone: “Eu teria colocado o Flavio Briatore na liderança da Ferrari”

Foto:  reprodução A utoSport



GP AUSTRÁLIA F1 2020 - Os torcedores já estavam na fila quando o cancelamento foi confirmado

Foto:  reprodução MotorSport



NÃO TEM MAIS EM PAPEL

Após 42 anos a Revista 
AutoSport deixará de ser 
impressa em papel. A 
edição 2203 marca o início 
das publicações semanais 
exclusivamente digitais. 
“Há muitos anos que já nos 
preparamos para este 
momento. Eu diria mesmo 
que desde que comprei o 
AutoSport ao seu anterior 
proprietário, a Impresa, 
dona da SIC e do Expresso, 
que nos preparamos para 
este dia. Mas, entretanto, 
passaram-se mais de sete 
anos e o AutoSport 
continuou sendo publicado, 
todas as semanas sem 
interrupções”, escreveu 
Pedro Correa Mendes no 
último dia 15 de março. A 
assinatura mensal digital 
custa €2,5. 
/AutoSport

REVISTA AUTOSPORT - Portugal

Último exemplar publicado 
em papel vendido nas 
bancas, em 11 de março de 
2020.

(1978 – 2020)



HISTÓRIAS DE CORRIOA

1968 – 500  Km de Porto Alegre

Em 1968 foi realizado a sexta e última edição dos 500 Km de Porto Alegre. A corrida 
nas ruas de Porto Alegre foi disputada no histórico circuito Pedra 
Redonda/Cavalhada-Vila Nova de 12,5 km de extensão. 
A vitória foi do veterano Chico Landi e do jovem piloto Jan Balder. Eles completaram 
40 voltas numa média horária de 142 km/h. A BMW#12 vermelha voou na liderança 
enquanto o ídolo local, Breno Fornari, quase acabou dentro das celas da delegacia 
com seu Simca. 
A velocidade crescia e os acidentes se multiplicavam nas estreitas ruas das cidades. 
Tarumã não tardaria a nascer.

Resultado Final
VI 500 Km Porto Alegre– 04 agosto 1968
Circuito Pedra Redonda /Cavalhada Vila Nova
1° Chico Landi (BR) / Jan Balder (SP) BMW#12 TI 2000
2° Vitório Andreatta (RS) Carretera Ford #4
3° Henrique Iwers (RS) DKWMalzoni #9

Pódio 500 Km  Foto: Blog Sanco

Foto: Paulo Rodrigues Torino, retratando seus fi lhos Susana 
e Paulo Torino com um amigo, ao lado da carretera#32 de 
José Asmuz.



Foto: Blog Sanco arquivo Renato Pastro

Henrique Iwers, 3º colocadoVitório Andreatta, 2º colocado

Vencedores - Chico Landi (BR) / Jan Balder (SP)  BMW#12 TI 2000

Blog Jovino / Fotoslonghi.com.br



FATOS & HISTÓRIAS

Chegou a hora de comer alguma coisa e 
voltar ao celeiro ao longo da estrada que leva 
a Cavallino della Fobbia, vindo de Eno: pouco 
menos de um quilômetro andando de 
scooter, cabras e coelhos esperavam por ele. 
Mas nunca chegou ao celeiro. No meio da 
estrada, por volta das 13 horas, Guido se 
sentiu mal, parou, colocou o ciclomotor na 
parede e caiu no chão.
Um jovem de Capovalle que descia com o 
trator encontrou-o enrolado atrás do motor 
agora sem vida. O voo da ambulância foi 
inútil, com médico e os socorristas no local, 
só para verificar sua morte.
Guido Scudellari tinha 94 anos e ainda tinha 
força para cortar madeira e cuidar de seus 
animais todos os dias. "Ele não conseguia 
entender por que ninguém vinha à Eno para 
comprar seus queijos nesses dias...", disse a 
cuidadora que morava com ele há alguns 
anos, lembrando que Guido estava 
reclamando de dores de estômago há alguns 
dias. 
Guido era uma pedra. Ele morreu como ele 
queria: longe dos hospitais

*Do Giornale di Brescia de 19 março 2020. A 
primeira edição do jornal foi publicada em 27 
abril  de 1945

ELE SE SENTIU MAL EM UMA SCOOTER, 

CAIU E MORREU: ADEUS GUIDO



Andrá tutto bene! 

ROMA

TURISMO O mundo sofre com o momento 

mais duro desde as guerras 
mundiais. Vivemos a batalha do 
inimigo invisível, onde muitos talvez 
nem tenham conhecimento que 
estão ou foram infectados, outros 
tantos padecem com vários 
sintomas ocasionados pelo 
coronavírus e são tantos os mortos 
na Europa que, para além de 
hospitais, nem mesmo funerárias e 
cemitérios estão preparados para 
lidar com o problema.
Nesse mundo surreal, a Itália tem 
sido um dos epicentros da doença. 
O país luta para se manter e 
conseguirá! Nossa homenagem a 
esta gente que apesar da paura 
(medo), segue em frente com 
mensagens de que tudo ficará bem 
– Andrá tutto bene! – e de apoio aos 
maiores heróis desta guerra, 
profissionais de saúde, do 
transporte, da segurança e que 
garantem o alimento para que todos 
possam se manter em casa. 
Então vamos a uma homenagem a 
este país! Abrimos o ano das 
páginas do Turismo no Corridaonline 
em Roma, um dos berços da 
civilização ocidental. Um livro não 
seria suficiente para contar a 
história desta cidade que visitamos 
em fevereiro. Uma vida não 
chegaria para conhecer todos os 
lugares importantes que estão lá 
para serem desvendados. 



Reportagem e Fotos: 
Patricia Weber



A capital da Itália tem sua fundação 
provavelmente no ano 753 antes de 
Cristo. Reza uma das tantas lendas 
que recebeu esse nome em função 
da palavra etrusca ruma, em 
referência a loba que adotou os 
gêmeos Rômulo e Remo, que 
resolveram erguer uma cidade em 
sua homenagem. A escultura em 
bronze da Loba Capitolina, datada 
entre os séculos XI e XII, está até 
hoje nos Museus Capitolinos. Após 
matar seu irmão, Rômulo tornou-se 
rei da cidade. 
Em 509 a.c., Roma vira uma 
república e, depois, durante vários 
séculos foi a capital do Império 
Romano que ocupava o entorno do 
Mar Mediterrâneo. A grandiosidade 
da capital era tão grande que, no 
século II a.c., tinha 1,6 milhão de 
habitantes e mais de 45 mil prédios 
de apartamento. A população já 
contava com água nas casas, que 
vinham através de aquedutos. 
Durante este período é construído a 
maior parte do que se pode visitar, 
principalmente no Fórum Romano e 
no Coliseu, locais que recebem 
ainda hoje uma enorme quantidade 
de turistas. 

ROMA



O Fórum teve ao menos 10 templos, 
três basíl icas, uma espécie de casa 
da moeda, a praça onde ocorriam os 
discursos políticos, espaços que 
foram sendo contruídos ao longo de 
onze séculos. Já o Coliseu, também 
denominado Anfiteatro Flaviano, 
teve sua construção entre os anos 
de 72 e 80, para ser usado nos 
combates de gladiadores e 
espetáculos com capacidade para 
até 80 mil pessoas. A construção 
deixou de ser util izada somente na 
era medieval. 
Uma parte da história que ficou 
adormecida durante séculos, diz 
respeito a Nero, o imperador que é 
associado ao incendio que destruiu 
boa parte da cidade em 64 depois 
de Cristo. A literatura o caracteriza 
como um tirano, perseguidor dos 
cristãos que teria executada até 
mesmo a mãe e o irmão. Somente 
depois do ano 2000 sua Casa 
Dourada, na Domus Aurea, recebeu 
atenção para restauro, apesar de ser 
conhecida sua posição e riqueza há 
pelo menos dois séculos. Alguns 
italianos dizem que o louco foi uma 
vergonha na história de Roma. 

A partir do século VIII, a cidade 
torna-se a capital dos Estados 
Pontifícios, que ocupavam grande 
parte do centro da Itália. Assim foi 
até 1871, com a indexação do 
território ao reino italiano que 
tinha como regente Vittorio 
Emanuele II. O Vaticano tornou-se 
uma cidade-estado, restringindo o 
poder do Papa aquele território. 
Somente em 1946, após a Segundo 
Guerra Mundial que o país viria a 
tornar-se uma República, 
mantendo-se Roma como a capital. 

ROMA

Monumento Vittorio Emanuele II

Forum e Coliseu



No período de fortalecimento da 
Igreja, a cidade ganhou várias igrejas, 
há cerca de 900 no total. Entre elas, 
destacamos a Basílica de Santa Maria 
in Cosmedin, fundada no século VII e 
onde muitos turistas fazem fila para 
ver a Boca della Veritá que está na 
estrada da igreja. 
Mas não há como deixar de visitar a 
igreja que está localizada naquele que 
deve ser um dos prédios mais bem 
preservados da história, o Pantheon. 
Construído pelo imperador Augusto 
entre 27 a.c. e 14 d.c. e reconstruído 
por Adriano entre os anos de 117 e 
138, abriga hoje a Igreja de Santa 
Maria e os Mártires. Sua cúpula de 
concreto não reforçado tem a mesma 
altura que o diâmetro da 
circunferência interior: 43,3 metros. 
No Pantheom está enterrado Rafael 
Sanzio ou simplesmente Rafael, um 
dos gênios do Renascimento italiano, 
como Michelangelo e Leonardo da 
Vinci. Rafael foi um dos arquitetos do 
projeto da Basíl ica de São Pedro.

ROMA

Boca Verita

Pantheon

Igreja Santa Maria in Cosmedin



ROMA

O Castelo de Sant’Angelo é outro 
ponto que merece um dia de passeio. 
Construído a partir do seculo II, foi 
moradia de muitos papas 
imperadores ao longo da história, 
oferecendo um sistema de proteção 
que não havia em outros locais. 
Saindo dali há o Passeto, um corredor 
que atravessa ruas de Roma e 
possibilita ir até o Vaticano. Era usado 
em tempos em que havia risco nas 
ruas. O corredor pode ser visto na via 
Borgo Sant’Angelo

Arcos, mercados como o do Campo di 
Fiori, praças, palácios, parques como 
o da Villa Borghese são monumentos 
ao ar l ivre. O Circo Massimo, bom 
local para sentar e descansar depois 
de um longo passeio caminhando pela 
cidade, foi a primeira pista de corridas 
do mundo. Onde os cavalos do 
Império Romano disputavam os 
grandes prémios da época. Ao lado, 
vemos o Palatino onde estão as 
escavações que mostram como foi a 
fundação da cidade. 

Circo Massimo

Passeto liga o Vaticano ao Castelo de Santo Angelo

Castelo de Sant’Angelo



As fontes também são outra atração. 
A principal, claro, a Fontana di Trevi é 
um projeto encomendada pelo Papa 
Urbano VIII, então imperador dos 
Estados Pontifícios, ao jovem Gian 
Lorenzo Bernini, seu arquiteto 
preferido, no ano de 1629. A obra não 
chegou a ser realizada em função da 
morte do Papa, mas o projeto foi 
retomado, ao menos parcialmente, 
sendo executado entre os anos de 
1731 e 1762. No local antes já havia 
outra fonte que estaria ali desde o 
ano 19 a.c. 

Outras fontes e praças da cidade são 
conhecidas, principalmente graças ao 
cinema. Como a Fontana de Quattro 
Fiumi, obra de Bernini, que fica na 
Piazza Navona, em frente a Igreja St 
Agnes em Agonia que teve a 
participação do arquiteto rival de 
Bernini no século XVIII, Francesco 
Borromini. 

A Piazza di Spagna guarda a Fontana 
della Barcaccia, outra obra iniciada 
por Pietro Barberini e finalizada pelo 
fi lho Gian Lorenzo. 

ROMA

Piazza Navona
Praça Espanha

Fontana di Trevi



ROMA

A cidade disponibiliza 
várias fontes de água, 
chamadas pelos 
romanos de Acqua del 
Papa. A menos que 
tenha algum aviso que 
diga o contrário, todas 
são potáveis. Nos 
restaurantes, reza a 
lenda que você pode 
pedir a Acqua del Papa 
que trazem uma jarra 
sem custo, mas confesso 
que não fizeram isso em 
nenhum restaurante 
que entramos.

Os valores para comer em 
Roma podem variar muito. 
Uma pizza custa entre 8 a 
20 euros, depende do lugar. 
O mesmo vale para uma 
pasta. Mas o importante é 
não sair de lá sem saborear 
as comidas típicas do país. 

Para quem faz a opção em descer no aeroporto de Ciampino não há problema, ao 
contrário do que podemos imaginar, devido a distância. Há opções de ônibus e 
trem até Roma. Util izando os transportes públicos paga-se o valor de 2,60. 
Também há um ônibus do aeroporto até a estação terminal de trens por 6 euros.



ROMA

Com excelente rede de Metro é fácil  e 
barato se deslocar em Roma. Em 
nossa visita em fevereiro passado, 
compramos um passe que pode ser 
usado tanto nos ônibus como no 
metro por um valor de 24 
euros/semana. Também há de 24, 48 
e 72 horas por valores menores e que 
compensam já que o preço unitário 
das passagens é de 1,50. Precisa 
apenas tomar cuidado pois as vezes o 
bilhete dá erro, neste caso, basta falar 
com motoristas ou assistentes do 
metro para resolver o problema. 

Outra possibilidade é a util ização do transporte com os passeios incluídos. É o RomaPass
que pode ser adquirido a partir de 28 euros e têm alguns locais históricos inclusos. Mas 
atenção, muitos locais interessantes não estão no pacote, por exemplo o Museu do 
Vaticano. É preciso planejar o que pretende fazer e calcular para ver se vale o preço. Os 
valores dos museus variam muito na cidade. O Museu do Vaticano e a Capela Sistina saem 
por cerca de 16 euros para adultos, mas se quiser uma visita guiada terá que desembolsar 
49 euros. Coliseu e Fórum Romano – 12 euros ou 39 com guia. Uma bela dica são os 
passeios free com guia que podem ser adquiridos no Civitatis.com, que possibilita 
conhecer a história das cidades e pagar o valor que você considerar justo depois do tour ao 
guia. Em Roma visitamos as fontes e o Vaticano com falando em espanhol e foi ótimo.



ROMA

O CINEMA AMBIENTADO EM ROMA

La Dolce Vitta: É a obra-prima de Federico Fellini retrata a vida social da época, mostra a Piazza di Spagna com 
sua escadaria e a Fontana di Trevi.
A Princesa e o Plebeu: com Audrey Hepburn e Gregory Peck, com icônicas na Boca da Verdade. Além disso, 
podemos reconhecer no filme outros monumentos, como a Igreja de Santa María in Cosmedin ou o Castelo de 
Sant’Angelo.
Bem-Hur: foi feito integralmente em Roma. Se você visita a cidade, poderá desfrutar do Circo Máximo, onde é 
recriada a corrida de quádrigas e tem a fama de ter sido a cena mais difícil de rodar de todos os tempos.
Para Roma Com Amor: do norte-americano Woody Allen. Mostra vários espaços e monumentos da capital 
italiana, entre eles: o Monumento a Vittorio Emanuele II, a Fontana Di Trevi ou as Termas de Caracalla.
Gladiador: ganhou cinco prêmios Oscar. Ridley Scott recriou os mais impressionantes monumentos e atrações 
de Roma, incluindo o Coliseu.
A Grande Beleza: onde Paolo Sorrentino consegue retratar a vida dos romanos, alguns dos museus e 
monumentos mais representativos, como a Praça Navona e os Museus Capitolinos.
Anjos e Demônios: mostra monumentos e praças como: Piazza di Spagna, a Villa Borguese, a Praça de São 
Pedro e o Pantheon.

História, arte, arquitetura e religião movem seus mais de 2,8 milhões de 
habitantes e o turismo que leva em média 10 milhões de pessoas a cidade 
que foi lar de Rafael, Caravaggio, Michelangelo, Bernini, Borromini e 
Cortona. É como atravessar séculos, estar dentro de uma obra de arte. 

O Vaticano, que merece uma visita a parte e será tema de outra 
reportagem, apresenta a história da arte, mas também da ciência. 

Em breve a peste vai passar e a Itália viverá uma nova renascença. 
Enquanto isso, uma boa dica é conhecer muito destes lugares de forma 
virtual e planejar a sua próxima viagem. 
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