DICAS PREPARATÓRIAS
VISITA AO TERREIRO

Orientação necessária para conhecer um espaço sagrado de Terreiro de Candomblé
VESTUÁRIO
 É importante vestir-se adequadamente para visitação de um espaço religioso: não utilizar roupas escuras, bermudas,
roupas curtas e decotadas.
EQUIPAMENTO
 MOCHILA - é recomendável, pois as mãos devem ficar livres. O uso de sacolas ou bolsas pode inibir os movimentos
da pessoa em caminhadas.
 DENTRO DA MOCHILA - água, capa de chuva leve e/ou guarda-chuva portátil, repelente, protetor solar, máquina
fotográfica (bem protegida com um pano e dentro de sacos plásticos sobrepostos, para evitar que se molhe em caso
de chuva, e nem danificar, em caso de queda), e medicamentos de uso pessoal.
NA VÉSPERA
 À noite procurar fazer refeições leves e dormir bem.
NO DIA
 Não se esqueça de trazer muita disposição e alegria!
 Caso tenha interesse de comprar algum artesanato ou produto afro-brasileiro, levar dinheiro em espécie e opte em
levar notas de menor valor (trocado), assim ajudará muito na hora da compra.
 Fotos e Filmagens: Em alguns lugares e momentos é proibido fotografar ou filmar, já que se trata de um templo
religioso. Pedimos a gentileza de, no desejo de obter imagens (fotos ou vídeos) da comunidade ou local, peçam
permissão aos mesmos para tal. Em caso de imagens e filmagens de menores peçam permissão aos responsáveis.
 Em alguns locais poderá ser necessário retirar os calçados para poder ter acesso.

OBS:
- Permita-se essa experiência e novos conhecimentos! O Turismo Comunitário trata-se do esforço da reorientação da
experiência turística, trocando a massificação por uma vivência autêntica, mais próxima da realidade local (tanto da
comunidade, quanto dos espaços, significados por seus usos tradicionais). Reside aí a essência do turismo comunitário,
prática da visitação intencional à “alma” do lugar e das pessoas que o habitam.
- Todas as pessoas são bem-vindas no Terreiro, independentemente da religião, raça, etnia, orientação sexual, partido
político, desde que respeitem esse espaço como sagrado.
- Não ingerir bebidas alcoólicas ou substâncias tóxicas na véspera e no dia da atividade.
- A Caiçara Expedições se reserva ao direito de cancelar a atividade caso ocorram intempéries ou outros fatores que
impossibilitem o bom andamento do serviço e a segurança dos participantes; sendo assim uma outra data será
agendada.

