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Querido diário, minha mãe decidiu que nessas férias
vamos para Kuwait. Um país do Oriente Médio que faz
divisa com a Arábia Saudita, Irã e Iraque.

18/12/20
Querido diário, decidi pesquisar um pouco sobre
Kuwait. Já que vou passar minhas ferias lá, acho bom
eu saber pelo menos o basico sobre o lugar.
O Kuwait é um pequeno país da península
Arábica, que se destaca por suas reservas de
petróleo. A cidade do Kuwait é uma metrópole à
semelhança de outras grandes cidades do Médio
Oriente, com a sua silhueta delineada pelos modernos
arranha-céus e edifícios que ostentam a riqueza do
país. O Kuwait ganhou a atenção mundial depois da
famosa guerra do Golfo. O país foi invado pelo Iraque
de Sadam Hussein em 02 de agosto de 1990. Foram
longos sete meses de ocupação Iraquiana, o que levou
a intervenção direta dos Estados Unidos na guerra.

história se resume mais ou menos assim… Iraque e
Kuwait sempre tiveram uma ótima relação, porém em
1990 o Iraque acusou o Kuwait de roubar petróleo
iraquiano através de uma perfuração inclinada em
solo Iraquiano (que nunca foi comprovada…) O Iraque
precisava de capital para ﬁnanciar sua guerra contra
os Estados Unidos. Para isso, propôs aos países
vizinhos, inclusive ao Kuwait (todos grandes
produtores de petróleo), que diminuíssem a produção
e aumentassem o preço, assim Sadam teria mais
lucro = mais dinheiro para a compra de armas, e
patrocínio da guerra. Quando o Iraque foi propor ao
Kuwait para diminuir a produção de petróleo, o Kuwait
que não concordava com a guerra, disse não a
proposta de Hussein. Logo, os Estados Unidos,
principal comprador de petróleo, disse: “Kuwait, você
pode aumentar a sua produção e assim compramos
de você o petróleo a partir de agora. Vamos esquecer
o Iraque, que ﬁcará sem

o seu principal comprador” O Kuwait disse SIM para
os Estados Unidos, para a fúria do ditador Sadam… E
foi então, que o Iraque decidiu invadir o Kuwait e
levando a famosa guerra.

Bandeira do Kuwait

03/01/21
Querido diário, hoje estou com diﬁculdade para
dormir. Estou ansiosa ja que viu viajar amanhã

04/01/21
Querido diário, às 3h da madrugada entramos no
avião em rumo a Kuwait. Se o fuso horário deles
fossem igual o do Brasil chegariamos ao nosso
destino às 16h da tarde, porém o fuso horário deles
está 6h a nossa frente, por isso chegamos as 22h da
noite.
Pegamos taxi para chegar ate o hotel Regent Kuwait
Hotel no qual ﬁzemos uma reserva

O lugar tem uma boa estrutura, bem no estilo árabe,
com a decoração toda em mármore, e com quartos
bem amplos e confortáveis.
05/01/21
Querido diário, hoje demos uma volta pelo hotel e
tivemos uma surpresa: banho na piscina de lá
somente usando o “super estiloso” modelo da sharia
– o sharia swimsuit. Explico: para grande parte dos
muçulmanos, as mulheres só podem tomar banho de
mar/piscina se estiverem completamente cobertas. E
para isso, só podem entrar na água, usando esse
modelito.
Nós no Brasil, costumamos a ir a praia e piscinas
para nos refrescar, imagine, qual é o sentido se
estivermos completamente cobertas? Ao invés de nos
refrescar, sentiriamos mais calor.

Praia privada do hotel
06/01/21
Querido diário, hoje fomos dar uma conferida no
maior e mais famoso shopping do Kuwait, o The
Avenues. O shopping possui mais de 800 lojas. O
primeiro projeto do The Avenue, foi feito para lembrar
as linhas naturais dos desertos árabes, e as novas
extensões do shoppings foram

inspiradas em algumas das cidades mais antigas do
mundo. Segundo o site do shopping, o lugar atrai
mais de 22 milhoes de visitantes que gastam por lá
mais de 1 bilhão de dólares por ano.

Uma coisa que percebi quando sai é que diferente da
vizinha Arábia Saudita, no Kuwait as mulheres podem
dirigir. O uso da abaya, aquele vestidão preto que
cobre os braços e pernas, também não é obrigatório
no Kuwait.

07/01/21
Querido diário, hoje partimos para um dos pontos
mais conhecidos do país: as Torres do Kuwait.
A torre principal tem 187 metros de altura e carrega
duas esferas. A segunda torre é uma torre de água e
tem 147 metros, e a terceira funciona como uma
espécie de casas de equipamentos, controlando o
ﬂuxo de eletricidade que ilumina as outras duas
torres. De acordo com o arquiteto dinamarquês,
Malene Björn, responsável pela criação das torres,
elas simbolizam os ideais de humanidade e
tecnologia, simbolizados pelo globo e pelo aspecto de
“foguete” da torre.

Chegamos cedo nas torres, e fomos orientados a subir
na torre, que tem um cafe no alto. Dizem que vista é
linda e que dá para ver a cidade toda de lá. Porém , a
entrada para subir a torre estava fechada devido a
manutenção das torres - que geralmente acontece no
verão dado a baixa no turismo nessa época.
08/01/21
Querido diário, hoje almoçamos no restaurante
Rangoli, anexo ao Radisson Blue Hotel em Kuwait. O
restaurante ﬁca literalmente dentro de um barco
gigantesco… o maior barato! O menu deles é
internacional e a decoração no estilo indiano é um
arraso.

09/01/21
Querido diário, hoje pela manhã, fomos visitar o
Antigo Mercado do Kuwait (AL Mubarakia Old Souq).
No mercado tem de tudo: dezenas de açougues de
carnes e frangos, mercado de peixes e frutos do mar,
frutas e legumes fresquinhos, eletrônicos, muitas
especiarias, ervas, pimentas… corredores e
corredores de uma verdadeira feira de rua, bem típica
antigo Oriente Médio – parece que você volta no
tempo.

10/01/21
Querido diário, hoje visitamos o mercado de ouro: uma
excelente oportunidade para aqueles que gostam e
querem comprar ouro e pedras preciosas. O Oriente
Medio em geral é conhecido por ter o ouro de
excelente qualidade e com ótimo preço.

12/01/21
Querido diário, voltaremos para o Brasil amanhã.
Queria visitar outros lugares, tem muitos ainda para
visitar, porém não deu tempo, mas quem sabe uma
próxima vez, não é?
Obs: tivemos que contratar uma tradutora para nos
comunicar com as pessoas de Kuwait, pois nao
sabemos Árabe, seu idioma oﬁcial.

Curiosidades :
• O termo Kuwait é diminutivo de Kut, que signiﬁca
forte ou fortaleza
•Apaixonadamente 10% das reservas mundiais de
petróleo estão localizadas no Kuwait
• A religião que predomina é o Islamismo ( 85,7%)
• As Torres Kuwait são depósitos de água. Elas foram
abertas ao público em março de 1979, e foram
daniﬁcadas durante a ocupação do Kuwait pelo
Iraque, e durante a Guerra do Golfo, tendo sido
recuperadas posteriormente.
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