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Viagem; Um caminho que se faz para ir de um lugar a um outro mais distante

Caminhos nós já fizemos bastante. Cada um de nós viajamos com nossos pais em férias, mas também com amigos, com a escola ou a trabalho, sem
jamais imaginar que um desses caminhos mudaria nossas vidas. Vir a Paris em 2005. A importância desta viagem nós iríamos descobrir mais tarde
quando nós nos encontramos.

Uma vez juntos , o prazer de viajar a dois nos levou primeiro para Itália e para o Brasil para conhecer de onde viemos. A engrenagem começou a girar.
Alugar um carro para visitar um pouco da França, pegar trens para descobrir Bruxelas ou voar pra Grécia, Madagascar, Nova Iorque, Viena ou ainda,
finais de semana em Barcelona, Milão...

Entretanto nos faltava sempre alguma coisa. Talvez tempo para podermos aproveitar de um lugar sem ter que ir embora de imediato, talvez a vontade
de continuar ainda mais longe sem ter que voltar pelo mesmo caminho de onde viemos, ou ainda de tentar se afastar da rotina sem uma data limite.

O momento decisivo foi nosso casamento em maio de 2012, quando tomamos a iniciativa de receber de presente de nossos convidados trechos de
uma viagem fictícia. Entramos realmente no jogo e, como se fosse uma viagem de verdade, começamos a pesquisar rotas, vistos, passagens de trem,
ônibus, passeios de barco, estadias das mais diversas, visitas a lugares mágicos ou mesmo lugares comuns, e claro não podiam faltar alguns marcos
arquitetônicos pelo caminho.

E a idéia de realizar este grande percurso ganhou força e começamos a nos perguntar... E porque não realizar tudo isto de verdade? Mas como...? E
se nós...? Bom...! E decisão tomada, Vamos partir... O que nos levou a mais perguntas. Como fazemos? Por onde começamos? Do sonho a realidade
o trabalho só estava começando. Venham conosco descobrir...

inspiração



- Nos

Fede e Cadu: uma italiana e um brasileiro que se encontraram em Paris há 7 anos atrás. Uma história que nos levou a um casamento, mas também a 
belas viagens e em breve a mais uma que será a mais longa e esperada de nossas vidas!

Federica Cecchi

Idade : 33
Nascida em: San Marcello Pistoiese - Itália
Formação : Língua e Literatura Estrangeiras na Universidade de Florença + Intercâmbio Erasmus em Madrid
Atualmente : Eu sou gerente de uma loja de sapatos no bairro parisiense do Marais, o que satisfaz 80% da minha vontade de encontrar pessoas das 
mais diversas idades e culturas. Sigo os pequenos problemas e alegrias de meus clientes como se fosse uma Novela. Passar de uma língua a outra é 
meu cotidiano e meu jeito de estar permanentemente em uma viagem.
Línguas : Italiano, Francês, Português, Inglês e Espanhol.
Interesses : literatura, viagens, corrida, moda e design.
Viagens anteriores : Dinamarca, Brasil, França, Bélgica, Holanda, Suiça, Espanha, Itália, Austria, Grécia, Eslovênia, Madagascar, Estdos Unidos.

Carlos Eduardo Villela (Cadu)

Idade : 35
Nascido em: São Paulo - Brasil
Formação : Faculadade de Arquitetura e Urbanismo – USP + Master : Metrópoles da Asia Pacífica na Ecole National Supérieur Paris La Villette 

Atualmente : Eu exerço minha profissão em Paris em um escritório de arquitetura americano. Não me sinto um Niemayer mas eu adoro meu trabalho 
e as oportunidades que ele me proporciona de abordar assuntos dos mais diversos. Minha curiosidade me leva sempre a olhar mais longe e que quase 
sempre se traduz em minhas fotografias que vocês podem conferir no site http://www.flickr.com/photos/20043394@N00/sets/
Eu também colaboro com o site de design e arquitetura www.eye4design.com.br
Línguas : Português, Inglês, Francês, Italiano.
Interesses : design, fotografia, literatura, viagens, corrida, natação.
Viagens anteriores : Brasil, Chile, Argentina, Paraguai, França, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Suiça, Alemanha, Espanha, Itália, Austria, Suécia, 
Inglaterra, Escócia, Grécia, Hungria, Eslovênia, Rússia, Madagascar, Marrocos, Turquia, China, Tailândia, Malásia, Cingapura, Indonésia, Estados 
Unidos.

Fede & cadu



O projeto: Sua casa está pronta? Estamos chegando - retratos de pessoas em seus lares.

Uma viagem de 8 meses e meio pela Ásia já é um projeto e tanto, mas nós queríamos algo mais. Nós nos demos como objetivo de voltar para 
casa com uma pequena contribuição para o entendimento entre as pessoas no nosso planeta, para uma melhor compreenção das diferenças de um 
ser humano a outro e para reenforçar a idéia que somos todos iguais das mais diferentes maneiras.  

Nossa maneira de viajar nos leva sempre a falar com as pessoas mais diversas, de se interessar sobre a vida que elas levam no dia a dia, como elas 
cresceram, porque elas gostam ou não do lugar onde vivem, como elas decoram suas casas, o que comem... Tudo isso para compreender, porque 
elas são tão diferentes de nós e ao mesmo tempo tão próximas?

Inspirados pelo projeto 6 Bilhões de Outros de Yann-Arthus Bertrand, nosso projeto é de ir ao encontro das pessoas que cruzaremos em nosso 
percurso e se possível fotografá-las em seus lares com a intenção de mostrar suas interações com o ambiente onde vivem.

Estamos conscientes que nossa reportagem será como um grão de areia em um deserto, mas nossa intenção não é de fazer um inventário de rostos, 
mas de dar nossa visão fugaz do que é a vida no mundo nos dias de hoje.

E posto que tudo é mais gostoso quando compartilhado, nós decidimos publicar no blog www.wanderland.it uma crônica de nossa jornada, assim como 
dar conselhos a outros aventureiros e claro mostrar com nosso olhar as mil nuances dos lares daqueles que nos receberão.

Outras inspirações: Projeto Living in Shanghai de Hu Yang; O programa de televisão J'irais dormir chez vous de Antoine de Maximy;
Viagem de estudos na China realizada por Cadu em 2006; ; 75 Parisiennes de Badouin; Gente en su Casa de Andy Goldstein.

projeto

Fotos realizadas por Cadu com uma Sony Cybershot em sua viagem de estudos em Xangai



Itinerario

Percurso Ideal

Paris – Pisa 03 julho 2013

Itália – Suiça – Alemanha – República Tcheca – Polônia – Lituânia – Letônia – Estônia – Finlândia – Rússia – Mongólia – China – Coréia do Sul –

Hong Kong – Vietnã – Camboja – Laos – Tailândia – Birmânia – Cingapura – Austrália – India – Irã – Armênia – Turquia – Grécia – Macedônia –

Croácia - Itália – Brasil

Roma – São Paulo 10 junho 2014
12 junho 2014 – pontapé inicial para a copa do mundo no Brasil

Itinerário



como fazer

Transporte
O trem e o ônibus serão os meio de transporte que privilegiaremos em nossa aventura. Esta escolha rima com nossa filosofia de viagem que se 
baseia no princípio do encontro e da convivência com o próximo

As estações, os trens e os ônibus são lugares de passagens onde as pessoas se sentem livres para compartilhar suas histórias. Uma viagem no 
âmago de um território, tem de ser feita por via terrestre o que nos fará descobrir lugares e pessoas das mais diversas.
Pegaremos o avião somente como último recurso, para atravessar algumas fronteiras como entre a Tailândia e a Birmânia ou quando o acesso 
terrestre só se faz possível com longas viagens pelo mar como para a Austrália ou para a Coreia do Sul.

Estadias
E porque não na casa de vocês? A prática do couchsurfing nos é familiar e se torna essencial na realização de nosso projeto. Em 8 anos em Paris 
nós abrimos a porta de nosso apartamento a muitos amigos, a viajantes, a estudantes e, com todos eles, nós vivemos bons momentos. Agora é a 
nossa vez de levar um pouco de exotismo e de novidade em nosso giro pelo mundo.

Blog
O site wanderland.it nos parece a maneira mais eficaz e mais prática de divulgar nossa experiência. Ele vai ser redigido em inglês, uma “língua 
franca” entre nossos conhecidos pelo mundo e será traduzido em francês, português e italiano para se dirigir a um público ainda mais vasto.
Nós não queremos escrever uma crônica no estrito senso do termo. Gostaríamos na verdade de colocar em valor aquilo nos chamará a atenção a 
medida que avançamos em nosso caminho. 
Sendo que a simplicidade é um dos fios condutores de nosso projeto, o blog terá uma estrutura clara e de fácil leitura.

As seções do blog serão as seguintes: introdução (home), apresentação nossa e do projeto (about), nosso percurso (itinerary), a preparação (before 
leaving), o blog propriamente dito e a galeria de fotos.

Em nosso retorno iremos ao encontro de parceiros para a realização de uma exposição e mostrar aquilo que nos produzimos ao longo da viagem.



Vistos
- Tendo nacionalidades diferentes, temos logicamente necessidades de vistos diversos. A necessidade de bem se informar sobre o que a 
administração de cada país pede para nos conceder o visto de entrada é imprescindível para evitar surpresas desagradáveis.
Partiremos com os vistos da Rússia e da Mongólia estampados em nossos passaportes. Os outros pediremos ao longo da viagem, dependendo do 
país diretamente na fronteira ou necessariamente em um consulado.

Saúde
- Vacinas - Para Tétano, Hepatite A, Febre Tifóide e Encefalite Japonesa para nós dois. Adicionamos, a estas injeções, a da febre amarela para o 
Cadu para evitar problemas nas fronteiras de países onde a vacina é obrigatória para cidadãos brasileiros.
- Medicamentos - Malarone para malária, Ercefuryl e Arestal para dor de barriga e Paracetamol como anti-inflamatório
- Seguro - Nosso cartão de crédito American Express nos cobre por três meses. Passado este período teremos um contrato suplementar de mais 6 
meses com a mesma seguradora.

Prático
- Aluguel de nosso Studio em Paris pra cobrir as parcelas do empréstimo.
- Em relação a nossos empregos, cada um de nós fez um pedido de um período sabático de 9 meses a nossos respectivos empregadores. Pedidos 
concedidos agora é só esperar nossa partida.  
- Impostos. Temos que levar em conta que na França o imposto de renda não fica retido na fonte e que pagamos uma mensalidade que deverá 
estar coberta nos meses que não teremos um salário.
- Parece óbvio mas temos que prever todos os possíveis gastos com débito automático, já que poderemos estar por longos períodos em zonas de 
difícil acesso a internet.
- Reduzir nossas despesas mensais ao mínimo indispensável.

Orçamento
- Financiaremos nossa viagem com economias pessoais. Entretanto nosso budget atual não nos permite da adquirir um equipamento mais 
performante para a realização de nosso projeto.
- Após pesquisas em diversos blogs de viagens em diversas línguas nossa previsão de gastos ao longo da viagem será de uma méida de 35€ por 
dia por pessoa, ou seja,  um total de 17850€ em oito meses e meio para nós dois.

preparativos



parceria

Uma parceria
- Apoio financeiro
- Ajuda material

Equipamentos que estamos interessados
- Computador portatil - Asus VivoBook S400CA-CA010H - Ultrabook™ Tatil 14'' - Intel® Core™ i3-3217U (1,8 GHz) - HDD 500 Go + SSD 24 Go -

RAM 4 Go - Intel HD Graphics 4000 - Windows 8 – 550€

OU

- Asus Zenbook UX32VD-R4002H - Ultrabook 13,3'' Full HD - Intel Core i7-3517U (1,9 GHz) - HDD 500 Go + SSD 24 Go - RAM 

4 Go NVIDIA GeForce GT 620M - Windows 8 – 1050€ IDEALEMENT

- Camera Nikon D300S ou D90 (capacidade para fazer vídeos) - pode ser usada em troca da minha Nikon D80

- Lente  Nikon AF Nikkor 50 mm f/1.8D para a série de retratos no interior das casas.
- Guias de viagem de países como Vietnã, India, Birmânia, Camboja, Laos, China, Coréia do Sul, Sri Lanka, Irã para nos ajudar em nosso giro.
- 2 mochilas de viagem: 55L e 45L / 2 sacos de dormir leves.
- 2 pares de tênis de caminhada.

Aquilo que podemos fazer por vocês
- Exposição em nosso blog e em nossas futuras exposições ou publicações, do logo de sua empresa valorizando a importância de seu apoio. 
- Teste de produtos ao longo da viagem

Nossas ações
- Publicação assídua em nosso blog e a divulgação do mesmo nas inúmeras redes sociais e forum/sites de viagem.
- Redação do blog em Inglês, Francês, Italiano e Português.
- Organização de uma exposição fotográfica na volta da viagem.
- Publicação de crônicas de viagem no site www.eye4design.com.br do qual Cadu é colaborador. 



obrigado

Estamos muito entusiasmados e prontos para

receber todo tipo de conselhos e de ajuda

material e muito animados com a possibilidade

de estabelecer uma colaboração com a vossa

empresa.

Nós agradecemos pela vossa atenção e pelo

vosso tempo.

Federica et Cadu

Paris, 10 de maio de 2013




