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O mundo respira mais aliviado após meses de pandemia. Para essa edição de 
boas-vindas ao verão canadense, ganhamos fôlego de sobra para encarar mais 
uma publicação desafiadora da Discover Magazine.

A reportagem de capa traz uma história cheia de aventuras pelos rincões dos 
quatro cantos das Américas. A saga do caubói Filipe Masetti Leite e seus 
cavalos é coisa de cinema. Isso mesmo. O ‘Cavaleiro das Américas’ viajou de 
Norte a Sul do continente americano num período de oito anos.

Filipe escreveu dois livros e a sua maior jornada – que foi cavalgar de 
Calgary, no Canadá, até Barretos, no Brasil, é contada no filme-documentário, 
The Long Rider. A produção foi lançada recentemente e já conquistou prêmios 
pelos muitos festivais por onde passou.

Mas se você não quer se aventurar no lombo de um cavalo, mas quer
aproveitar a liberdade de ganhar o mundo após meses de confinamento,
trazemos mais uma história inspiradora para você.

Sabemos que o confinamento devido a pandemia do coronavírus forçou muita 
gente a repensar o papel de cada um no futuro. Entre quatro paredes e imerso 
na ‘bolha’ digital da internet, renasceu um cidadão mais consciente quando o 
assunto é turismo.

Com as portas do mundo se reabrindo nesse momento especial de retomada, 
esse novo cidadão quer explorar o mundo viajando para destinos que seguem 
a cartilha do ecologicamente correto. É a força do turismo sustentável brasilei-
ro, canadense e português.

Ainda nesta edição, não poderíamos deixar de lembrar o bicentenário da 
independência brasileira. Explicamos para os nossos leitores as similaridades 
culturais entre Brasil e Portugal. Buscamos respostas com a historiadora e 
pesquisadora, Clotildes Avellar Teixeira, sobre as características históricas 
vivenciadas pelos ambos países com foco nas suas tradições culturais.

E como estamos cada vez mais próximos da Copa do Qatar, embarcamos na 
onda vermelha e branca que tomou conta da torcida canadense desde que a 
Seleção Masculina de Futebol conquistou vaga no Mundial. 

Entrevistamos torcedores canadenses bastante ansiosos para dar o grito de gol 
quando o Canadá balançar a rede lá nas arábias.

O ano de 2022 é também ano de eleições presidenciais brasileiras.

O embaixador aposentado José Vicente de Sá Pimentel lança um olhar sobre a 
situação atual da democracia brasileira. Ele faz uma análise do momento 
brasileiro com foco nos problemas de ordem econômica, social e política do 
país. Pimentel também lança luz sobre a importância do fortalecimento das 
instituições em defesa dos direitos civis e sobre o futuro dos brasileiros após as
eleições para presidente. 

Cada página da Discover Magazine traz histórias para serem lidas com reflexão 
nesse que promete ser o primeiro verão cheio de grandes momentos em 
nossas vidas. Boa leitura!
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A cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul, é um dos melhores 
exemplos de turismo sustentável no Brasil.
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COVER | The Long Rider     

AS PÁGINAS DE VIDA 
DO CAUBÓI QUE VIROU 
FILME                     
Por Jandy Sales

Para um cético de plantão, ouvir a estória de um rapaz que decidiu 
sair de casa para cruzar as Américas a cavalo, poderia ser 
interpretada como inquietação e rebeldia de um jovem 
aventureiro. Um carinha pretensioso que botou o pé na estrada 
para colecionar selfies e garotas pelo caminho. Quem pensou 
assim, desculpe-me dizer, mas caiu do cavalo. Filipe Masetti Leite, 
na época com 25 anos, abraçou um sonho com planejamento 
matemático. E ele cumpriu não somente uma missão de percorrer 
as Américas a galopes de três quilômetros por hora, mas realizou 
três cruzadas de Norte a Sul do continente no lombo do cavalo. 
Além dos livros, as aventuras do caubói resultaram no 
filme-documentário, The Long Rider. Quem assistir ao filme terá a 
oportunidade de saber como ele enfrentou a natureza selvagem ao 
dar de cara com urso pardo pelo caminho e a aventura de galopar 
pelos territórios sem lei de traficantes. Filipe nos concedeu uma 
entrevista especial para falar sobre as fascinantes jornadas dele 
pelas Américas. 
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BICENTENÁRIO DA 
INDEPENDÊNCIA DO 
BRASIL: AFINIDADES 
CULTURAIS LUSITANAS 
Por Caio Quinderé

Foto do carnaval que acontece em 
Torres Vedras, cidade que fica próxima

a Lisboa. O evento pode ser 
considerado um exemplo bem 

singular do processo de troca e 
assimilação cultural ao se tratar de uma 

festividade carnavalesca bem 
semelhante ao axé baiano – em solo 

português.

Encomendada pela Corte, a pintura 
Independência ou Morte, de Pedro 

Américo, foi finalizada pelo pintor na 
Itália, 66 anos após a proclamação da 
República. A obra faz parte do acervo 

do Museu Paulista, também conhecido 
como Museu do Ipiranga. 

O que há de Portugal no Brasil e do Brasil em Portugal? Após 200 
anos do grito de independência, a história dessas duas nações 
ainda se entrecruza como fios numa engenhosa arte de tear. Uma 
relação de intercâmbios culturais que pontuam o atual 
momento.  A Discover Magazine entrevistou a historiadora, 
pesquisadora e especialista em Gestão do Patrimônio Cultural pela 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (IEC-PUC-MG), 
Clotildes Avellar Teixeira, que falou sobre o intercâmbio de 
influências culturais entre Brasil e Portugal. Nascida em Minas 
Gerais, ela mudou-se para Portugal, morando hoje na cidade do 
Porto. Teixeira faz uma análise das características históricas 
vivenciadas pelos ambos países com foco nas tradições culturais, a 
exemplo do carnaval. Trazemos para os nossos leitores uma 
reflexão no que há de semelhante entre portugueses e brasileiros.
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TURISMO SUSTENTÁVEL 
EM ALTA: TEMPO DE 
RECUPERAÇÃO APÓS 
CONFINAMENTOS 
Por Rosana Lancsarics

 Bonito (MS) é uma opção para quem 
busca conhecer belezas naturais 

brasileiras que seguem a cartilha da 
preservação ambiental.  

O alto índice de vacinados contra a Covid-19 tem levado a uma 
significante redução das normas de restrição da pandemia nos 
últimos dois anos. Esse alívio das normas rígidas de proteção 
contra o vírus tem sinalizado positivamente para os  negócios do 
setor do turismo. Após enfrentar o isolamento devido à pausa 
forçada do isolamento, surge o turista com um novo perfil de 
viagem. Ele retorna a fila de embarque de olho em novas 
experiências. O tempo que o mesmo desfrutou  imerso online 
entre quatro paredes durante o lockdown, fez nascer um novo 
cidadão curioso em  conhecer melhor o ambiente fora das quatro 
paredes do “lar doce lar”. E o setor de viagens tem refletido esse 
novo hábito com o aumento do número de voos domésticos. Com 
o período de hibernação cada vez mais sendo algo do passado, 
entrou em cena o turista que está atrás de oportunidades 
únicas na hora de viajar:  explorar  destinos de uma forma mais 
imersiva e experiencial. Tudo que ele quer agora é fincar os pés em 
lugares onde a consciência sobre sustentabilidade do meio 
ambiente está mais presente. 
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A EXPECTATIVA 
CANADENSE PARA A 
COPA APÓS SELEÇÃO 
QUEBRAR JEJUM DE 36 
ANOS  FORA DOS 
MUNDIAIS  
Por Allessandra Cintra

Seleção Masculina de Futebol do 
Canadá qualificada para a 

Copa do Qatar.

Os canadenses lotaram os estádios 
durante os jogos da Concacaf, ajudando 
a seleção a se classificar para o Mundial.

Pela segunda vez na história, a Seleção Masculina de Futebol do 
Canadá disputará um Mundial. A primeira e última façanha da 
equipe nos gramados internacionais foi no  México, em 1986. A 
classificação para a Copa da FIFA 2022 despertou a paixão ainda 
maior pelo futebol entre os canadenses. Durante os playoffs, os 
estádios da terra do hóquei no gelo ficaram lotados de torcedores 
vestidos nas cores vermelha e branca.

Os primeiros dribles da seleção canadense que resultaram em gols 
e qualificação para a Copa da Fifa foram dados na liga da 
Concacaf. O bom desempenho da seleção canadense no torneio 
garantiu ao time um feito inédito ao encerrar a rodada final das 
eliminatórias da Concacaf liderando a tabela da competição com 
28 pontos, ficando à frente das seleções do México e dos Estados 
Unidos. 

SAIBA MAIS
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UMA DEMOCRACIA 
CONSOLIDADA
CONTINUA SENDO A OPÇÃO
IMBATÍVEL 
Por José Vicente de Sá Pimentel

Em ano de eleições  presidenciais com forte polarização política, 
fazemos uma análise da democracia brasileira com um olhar sobre 
o panorama atual dos problemas de ordem política, social, 
econômica e ambiental. Dentro desse contexto, não foi esquecido 
o caso da pandemia. A Covid-19 acentuou ainda mais o panorama 
de infortúnios do governo federal. A expectativa dentro e fora do 
país é em saber qual o caminho que vamos trilhar após o resultado 
das urnas em um momento que a democracia brasileira anda tão 
fragilizada. 

O regime democrático que o Brasil conquistou nos anos de 1980 
com a realização das eleições diretas após quase trinta anos de 
regime militar vive hoje sob ameaça. A democracia enfrenta agora  
a sua maior prova de força quando os problemas sociais e politicos 
do país se agravam em ano de eleições presidenciais.

Em 2022 estamos na torcida para que o gramado do futebol seja 
estendido às futuras conquistas na economia e na política que 
todos nós brasileiros sonhamos um dia alcançar.  
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