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Dia dos Namorados para quem está sem dinheiro 

Por iG São Paulo , especial por Thaís Araújo 

Celebrar a data com quem se ama não significa necessariamente gastar muito dinheiro; veja opções para celebrar 

o dia de maneira satisfatória e econômica 

Surpreender alguém nem sempre é tarefa fácil. Quando se trata da pessoa amada a expectativa se torna maior. 

Ainda mais numa data importante como o Dia dos Namorados.  Mas em tempos de crise na economia, é preciso 

saber como presentear bem e agradar a cara-metade sem gastar fortunas. Até porque presente caro não é atestado 

de amor ou afeto.  

Para coach afetiva Patrícia Camargo, economizar já virou ‘tendência’ nos relacionamentos, em geral. “Atualmente, 

constato um aumento de algo como 30% no número de casais que deixam de sair para jantar com frequência, por 

exemplo, porque querem investir juntos em algo maior”, revela.   

Nesse espírito de economizar com criatividade, confira sugestões para mandar bem no dia 12 de junho sem arruinar 

as finanças.   

 

Que tal fazer a sua sala de estar em um cinema particular só seu e de seu amor? . Foto: Thinkstock/Getty 
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1 - Romance sob as estrelas 

Que tal aproveitar a data romântica e agendar uma visita a um dos diversos planetários espalhados pelo País? Hoje, 

a experiência é ainda mais impactante, graças aos sofisticados instrumentos de projeção óptico-mecânica e até 

digital. Depois da viagem de mãos dadas pelo céu, qualquer pizza pode adquirir um sabor mágico.  

 



2 - Para ler na cama e a dois  

Para esquentar o clima a dois no dia 12, não é preciso reservar o motel mais caro da cidade e nem gastar todo o 

orçamento num espumante importado. Dá para aumentar a temperatura com bons títulos eróticos, como os 

clássicos “120 Dias de Sodoma”, do Sade; “Trópico de Câncer”, de Henry Miller; “Delta de Vênus”, da Anais Nin; ou 

até o mestre João Ubaldo Ribeiro, com seu divertido “A Casa dos Budas Ditosos”. Para ler na cama e deixar-se levar 

pela fantasia.  

 

3 - Ver o nascer ou o pôr do sol  

Algumas das mais belas paisagens e vistas das capitais brasileiras são de graça. Bem como os espetáculos da 

natureza. Escolha uma praça ou um parque nacional para deleitar-se com o nascer ou o pôr do sol, por exemplo. Não 

se esqueça do vinho, das taças e de estirar a canga no cantinho escolhido.  

 

4 - Cinema em casa e pipoca caseira 

Após a chegada ao Brasil de sites de séries e filmes como o Netflix, a possibilidade de curtir um filminho a dois no 

conforto do sofá de casa só aumenta. São as inúmeras possibilidades, como as produções “10 Coisas que Eu Odeio 

Sobre Você”, “Uma Linda Mulher”, “Romeu e Julieta”, “Manhattan” e “Ghost”, entre outras. E ainda tem a vantagem 

de saborear pipoca caseira e fresquinha.   

 

5 - O barato dos food trucks 

Cada vez mais presentes nas metrópoles, os pequenos furgões e trailers especializados em servir massas, lanches 

gourmets, docinhos, cupcakes e cervejas especiais, podem ser uma opção divertida e original para curtir a dois. O 

melhor de tudo é que dá para fazer uma verdadeira viagem gastronômica sem gastar muito.  

 

6 - Bate-volta na praia 

Acordar cedinho e decidir passar o dia na praia mais próxima é uma loucurinha que tem potencial para se 

transformar em uma daquelas lembranças memoráveis da vida a dois. Aliás, o cenário não poderia ser mais propício 

para muitas fotos românticas.  

 

7 - Jantar romântico... em casa 

O aconchego do lar pode ser tão ou mais excitante que um restaurante. Basta escolher uma receita simples e 

saborosa, aquele vinho que os dois gostam e garantir o clima com flores e luz de velas. A escritora chilena Isabel 

Allende disse certa vez que poucas coisas são mais eróticas que um homem de avental. O mesmo vale para a mulher, 

certamente.  

 


