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Um povo sem passado é como uma árvore sem raízes.
É frágil e, com qualquer vento, pode ser derrubado.
Saber de onde viemos é fundamental para poder
enfrentar os desafios do presente e do futuro. É estar
firmes e seguros do que fomos, orgulhosos de tudo
que somos e confiantes de tudo que desejamos para o
amanhã. Todos os povos do mundo têm uma antiga
história.

Para os floristas de Santa Elena os arranjos de
flores foram um recurso do que se serviram com
engenhosidade na tarefa de comercializar seus
produtos em Medellín. A cidade se familiarizou com
o florista vendedor que percorria as ruas e os
TRADIÇÃO

ARRANJOS DE FLORES

FIGURAS CERIMONIAIS

bairros como fornecedor sob encomenda de certas
famílias endinheiradas da cidade. Era comum
vê-los nos mercados e nos átrios das igrejas até se
converterem em uma vistosa personagem
incorporada à paisagem cotidiana da cidade.
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ARRIERA

LENDA PAISA
Sem mais ferramentas do que um chicote com o que se
conduzem as mulas, os “arrieros” trouxeram o
progresso à Provincia de Medelllín. Hoje parece que
ninguém se lembra deles. Muitos ignoram que ainda
seguem tirando pedras das montanhas e chegando
onde outros não podem.
Anos atrás em Antioquia só havia caminhos reais;
caminhos que foram vitais para o crescimento de
Guatape, aldeia que ficava justo na metade do trajeto
entre Puerto Nare e Medellín.
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Em Titiribí, os jardins da praça do povoado estão
feitos de escumalha de fundição e também alguns
muros e drenos na aldeia de Sitio Viejo, a dez
minutos do povoado, descendo por um caminho de
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pedras. Titiribí no século XIX foi a sede das famosas
Minas de Zancudo, a maior empresa do país nesse
momento. O estado de Antioquia era o grande
produtor de ouro, lá estavam as grandes minas e as
correspondentes fundições onde se beneficiava o
metal.
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A Cuenca del Sinifana é uma área privilegiada no

CARVÃO

momento operava as ferrovias sobretudo a partir da

referente à riqueza de lugares de interesse geológico
e mineiro da Colômbia. Com a chegada do século XIX, a
maioria de jazidas se centravam na extração de fontes
de energia como o carvão com o que até esse
abertura do Túnel de La Quiebra em 1929 e foi este
mineral, sem dúvidas, um dos motores do
desenvolvimento industrial de Antioquia.
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O cultivo de café começou no antigo estado de
Antioquia no século XIX. Nesta zona de diversidade
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CAFEEIRA

geográfica e climática, 92 mil famílias cafeicultoras
produzem em seus terrenos uma ampla oferta de
café caracterizado por seu sabor único. Reconhece-se
ao café de origem de Antioquia por ser uma bebida
suave com notas doces, com um leve aroma de
enxofre, de ervas, com acidez e corpo médios.
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A medida que a cidade cresceu, começou a deixar
atrás sua simplicidade e se transformou em uma
cidade ávida de desenvolvimento, suas ruas de
pedras e estreitas, acessíveis só no lombo de
mulas se congestionaram com automóveis ou
bondes e as ferrovias levavam apressadamente
as pessoas ricas ao rio Magdalena.
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Medellín começaria a gerar memoráveis histórias
em um novo lugar chamado Cemitério de San
Pedro. No pátio central foram construídas
verdadeiras obras de arte, dignas de representar
personagens ilustres da história da Colômbia.
Nestas obras são reproduzidas a história da cidade
onde se plasma a arquitetura do século XX europeu
e se evidencia uma amostra de tendências de cada
época, tanto de estilos, como de materiais,
ornamentações e técnicas.

M CULTURAL

Nos anos 80 nos convertemos na cidade mais
violenta do mundo. A solução que foi usada para
resolver este flagelo foi reverter a violência em
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oportunidades sociais.
Onde antes estava a destruição, começaram a
chegar as oportunidades para todos. Investiu-se
nos bairros mais humildes da cidade e é assim
como começou a se renovar o coração da cidade.
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Inclui:
- Transferes
- Guia
- Almoço
- Lanche
- Seguro de saúde
- Hidratação

Não inclui:
- IVA (nacionais)

Observações:
- Valores sujeitos à disponibilidade e temporada
- Calçado adequado
- Protetor solar

