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este verão, a TAP teve o melhor agosto de sempre
em número de Clientes transportados. Isso não seria possível sem o reconhecimento dos Clientes e o
alto empenho de todos os trabalhadores da TAP.
Nesse mês a nossa Companhia ultrapassou os 1,7
milhões de passageiros. E entre janeiro e agosto
transportou 11,3 milhões – mais 6,7% do que no
período idêntico em 2018. Muito obrigado desde já!
Só em agosto, o aumento de passageiros provenientes da América do Norte (EUA e Canadá) foi de
51%. Entre janeiro e agosto, 35 mil clientes provenientes deste mercado passaram pelo menos uma
noite em Portugal.
A recuperação do mercado brasileiro prossegue: face a agosto de
2018, houve mais 11,2% (ou 17 mil) de passageiros de e para o Brasil.
O maior aumento em valor absoluto foi na Europa, com mais 79
mil passageiros transportados, crescendo 8,5% em relação ao período homólogo.
Em África transportámos 134 mil pessoas em agosto, mais 17,3%
em relação a 2018. Expressivo é também o aumento de tráfego de e
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T
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his summer, TAP had its best August ever, in terms of the number of customers transported. This wouldn’t have been possible
without Customer recognition and the commitment of all TAP
staff. This month, over 1.7 million passengers travelled with our
Company. Between January and August, TAP transported 11.3 million
passengers - 6.7% more than in the same period in 2018. Many thanks!
In August alone, the number of passengers from North America (USA and Canada) increased by 51%. Between January and
August, 35,000 customers from this market spent at least one night in Portugal.
The Brazilian market continues to do well: compared to August
2018, there were 11.2% (or 17,000) more passengers travelling to and
from Brazil. The biggest increase in absolute terms was Europe, with
79,000 extra passengers transported, signifying 8.5% growth over
the same period last year.
In Africa, we transported 134,000 people in August, 17.3% more
than in 2018. The increase in traffic to and from the Azores and Madeira has also been significant, with an increase of 10%, and 165,000
passengers transported.
New routes in 2019 contributed over 99,000 passengers throu-

passageiros de
janeiro a agosto 2019 /
passengers
January – August 2019

passageiros em agosto,
América do Norte /
passengers in August
North America

11,3 milhões

+ 51%
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Passengers in August
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para as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, que registou um
aumento de 10%, com 165 mil passageiros transportados.
As rotas inauguradas este ano contribuíram com mais 99 mil
passageiros ao longo de agosto. Ao todo, nos primeiros oito meses
do ano, transportámos mais 700 mil passageiros do que em 2018.
Confirmou-se assim a tendência de recuperação do crescimento de
passageiros, observada desde o segundo trimestre.
Outra boa notícia deste verão é a subida da TAP no ranking NPS
das companhias áreas da Star Alliance. Em apenas um ano, de junho de 2018 ao mesmo mês deste ano, a Companhia subiu 11 posições
nesta tabela. O NPS mede a satisfação dos nossos clientes e é feito de
forma independente.
Neste momento, operamos mais de 400 voos diários, inaugurámos 11 novas rotas e, no final deste mês, arrancamos a nossa operação para Banjul, na Gâmbia, e recebemos, em média, três novas
aeronaves por mês – e batemos recordes de passageiros.
Como sempre, é um gosto tê-lo a bordo. Bom voo e boas leituras.
Nesta edição da revista UP, celebramos Belém do Pará e a preciosa
Amazónia, no Brasil.
Obrigado por voar com a TAP. U

ghout August. In total, in the first eight months of the year, we carried 700,000 more passengers than in 2018, confirming the trend
for greater passenger numbers that has been observed since the
second quarter.
Other good news this summer is TAP’s position in the NPS
ranking of Star Alliance airlines. In just one year, from June 2018 to
the same month this year, we have climbed 11 places. The NPS is an
independent measure of customer satisfaction.
We currently operate over 400 daily flights, have inaugurated 11
new routes and, at the end of this month, start flying to Banjul, in
the Gambia. We have also received, on average, three new aircraft
per month – not to mention breaking all kinds of passenger records.
As always, it’s a pleasure to have you on board. Enjoy your flight
and magazine! In this edition of UP, we celebrate Belém do Pará and
the precious Amazon in Brazil.
Thank you for flying with TAP. U

passageiros em agosto, Europa /
passengers in August, Europe

passageiros em agosto, África /
passengers in August, Africa

+ 79.000

134.000
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fotógrafo / photographer
Kenton Thatcher, kentonthatcher.com
assistido por / assisted by
João Martins, Mafalda Casals, Inês Ventura
manequim / model
Inês Bentes, karacteragency.pt
make-up Antónia Rosa
assistida por / assisted by Frederico Simão
com produtos / products MaqPro
cabelos / hair Helena Vaz Pereira
para / for griffehairstyle.com
pós-produção / post-production

Fernando Martins

vídeo / video Chico Rodrigues

O CONCEITO / THE CONCEPT
\\\ Celebramos o quinto aniversário dos
voos diretos Lisboa-Belém do Pará,
sendo a TAP a única companhia aérea
europeia a fazer esta operação e a única
ligação direta de toda a região Norte do
Brasil à Europa. O censo de 2010
registrou naquele país 896 mil pessoas
declaradas indígenas, que falam 274
línguas, representando 305 etnias.
Destas, 40% vivem no estado do Pará.
Aliás, o nome Pará deriva do termo
“pa’ra”, que em tupi-guarani significa
“rio-mar” ou “rio-do-tamanho-domar”. Por isso, uma moça-índia para
ilustrar a nossa capa foi uma escolha
natural. Belém, a capital do estado (o
segundo mais extenso do país), é uma
cidade cosmopolita, cheia de charme e
de história, com personalíssima
gastronomia e povoada por gente de
fibra, simpática e orgulhosa da sua
identidade amazónica. O esplendor
da natureza e a força da Floresta
Amazónica espreitam por toda a parte.
4

A PINTURA / PAINTING
\\\ We’re celebrating the fifth
anniversary of direct flights from Lisbon
to Belém do Pará, with TAP being the only
European airline operating this route
and the only direct link between Brazil’s
northern region and Europe. The
country’s 2010 census registered
896,000 indigenous people, representing
305 ethnic groups that speak 274
languages. 40% of these people live in
the state of Pará, which takes its name
from the term “pa’ra”, which in
Tupi-Guarani means “river-sea” or
“river-the-size-of-the-sea”.
Unsurprisingly, our choice was an
indigenous girl for this month’s cover.
Belém, the capital of the state (Brazil’s
second largest), is a cosmopolitan city,
full of charm and history, with unique
gastronomy and populated by people of
character, friendly and proud of their
Amazonian identity. The splendour of
nature and the power of the Amazon
rainforest can be felt everywhere.

\\\ Apesar das diferenças entre
as tribos e do individualismo
visível entre os grupos,
algumas características, como
a pintura corporal, são comuns
a todos. Com modos e técnicas
diferentes, utilizam tintas
naturais provindas de árvores
e frutos como o jenipapo e o
urucum. Desenhos para
crianças são diferentes dos
dos adultos e também mudam
consoante o motivo: uns para
celebrações, outros para
rituais. Escolhemos o vermelho
por ser cor da bandeira do Pará,
com o desejo partilhado da
canção de Caetano Veloso:
“Num ponto equidistante entre
o Atlântico e o Pacífico/ Do
objeto, sim, resplandecente
descerá o índio”.

\\\ Despite the differences between
tribes and visible individualism
between groups, some characteristics,
such as body painting, are common.
Using different ways and techniques,
the indigenous people employ natural
paints from trees and fruits, such as
genipa americana and achiote. Motifs
for children are different from those
for adults. They also vary depending on
their purpose: some for celebrations,
others for rituals. We chose red
because it’s the colour of the Pará
flag, sharing the desire of Caetano
Veloso’s song: “At a point equidistant
between the Atlantic and the Pacific /
the Indian will descend resplendently
from the object”.
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EMBARQUE IMEDIATO
NOW BOARDING
\\\ Conheça um pouco as maravilhas de Portugal
\\\ Find out about the wonders of Portugal

PARTIDA
DEPARTURE

20

—

—

o nosso convidado /
our special guest
Marcos Caruso

talento português /
Portuguese talent
Maria João Bastos

16

56

32

\\\ O fundamental sobre o destino da capa
\\\ Cover destination essentials

—

—

24 horas em Lisboa /
24 hours in Lisbon
Xana Nunes

hotel em Portugal /
hotel in Portugal
Vila Galé Douro
Vineyards,
Armamar

—

—

tema de capa /
this month’s cover
Belém do Pará

—

—

um português
no mundo /
Portuguese overseas
João Lousada,
Munique / Munich

18

—

20

fim de semana
perfeito /
perfect weekend
Fafá de Belém,
Alcobaça, Óbidos,
Nazaré

40

56

44

sucesso em
português /
Portuguese success
PIC Portugal –
Portuguese Film
Commission

74

bagagem para
Belém do Pará /
Belém do Pará suitcase

40

—

82

—

nécessaire / travel kit

made in Portugal
sabonete Royal
Jungle / soap por /
by Ach. Brito +
brincos / earrings
Sabiá Panel por /
by Rosarinho Cruz

—

52

hotéis em
Belém do Pará /
Belém do Pará hotels

102

—

96

aquele lugar /
that place
Los Angeles,
EUA / USA
—

102

84

32

92

viajante profissional /
professional traveller
Maria de Medeiros
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LANDING

BAGAGEM DE MÃO
HAND LUGGAGE
\\\ Aproveite para pôr a leitura em dia
\\\ Catch up on your reading

—

—

TAP news
As boas notícias da
nossa companhia /
The good news
about our company
—

rotas e parcerias /
routes and
partnerships
Para onde voamos
e com quem /
Where we fly and
who we fly with

TAP Executive

—

—

upgrade
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versos de Sophia /
Poetry in Sophia’s
verses

150
—

—

histórias de viagem /
travel tales
Leonardo da Vinci –
O génio em Milão /
The genius in Milan

overview
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de prever /
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110
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cities and men
Vida e viagem,
homenagem
ao Sertão e a
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Life and travel, a
tribute to the Sertão
and Guimarães Rosa
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4 grandes
gadgets /
4 new
gadgets
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96
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—

160

124

163

TAP services
—

168

PILOTO AUTOMÁTICO
AUTOMATIC PILOT

UP gourmet
Peixe a sério /
Serious fish

sétima arte /
silver screen
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e CDs a bordo /
In-flight films,
games and CD
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—
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UP gourmet vinhos
O Douro subiu
ao Alentejo /
Douro shades
in the Alentejo
—

132

176

—

170

a nossa frota /
our fleet

\\\ Tudo o que este avião tem para lhe oferecer
\\\ Everything this plane has to offer

—

172

176

histórias da aviação /
aviation stories
A abelha rainha
dos drones /
The queen bee
of drones

—

160

\\\ Saiba tudo sobre o universo TAP
\\\ Discover the world of TAP

136
128

130

136

—
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ouvir / all ears
16 canais
de música /
16 music
channels

vinhos a bordo /
in-flight wines

update
LISBOA
INTIMIDADE INDECENTE,

up_ ouse sonhar mais alto / dare to dream higher
Publicação mensal gratuita. Número de registo de
pessoa coletiva: 500278725. Depósito legal: 266157/07.
Registo Entidade Reguladora para a Comunicação Social:
125350. ISSN: 1647-0613. Propriedade e edição:
Transportes Aéreos Portugueses, SA, detentora a 100%
do capital social (€41 500 000). Conselho de administração:
Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves (Presidente da
Comissão Executiva), David Humberto Canas Pedrosa (vogal),
Raffael Guarita Quintas Alves (vogal). Sede: Edifício 25 do
Aeroporto de Lisboa, 1700-008 Lisboa, Portugal. Telefones:
+351 21 841 6439 / + 351 21 841 6848. Estatuto editorial:
upmagazine-tap.com/estatuto-editorial. Marketing,
comunicação e gestão de marca: Susana Atalaia,
satalaia@tap.pt. Tiragem média da edição anterior:
53 mil exemplares. Número de leitores alcançado no mês
de agosto (número de passageiros que voaram com a TAP):
1,7 milhões.

\\\ up_ ouse sonhar mais alto, a revista da
TAP Air Portugal, foca o que de melhor se
faz em Portugal. Editada em português e
inglês, é distribuída a todos os passageiros
que viajam em Classe Executive e em Classe
Económica. Inclui toda a informação sobre a
companhia, assim como a programação de
cinema, música, ementa e vinhos de bordo.
\\\ TAP Air Portugal’s magazine, up _ dare
to dream higher, focusses on what Portugal
does best. Published in Portuguese and
English, the magazine is distributed to all
passengers in Executive and Economy Class
and includes all the information on the
company, the programme of films and music,
plus in-flight menus and wine.

ESTA REVISTA UTILIZA O ACORDO ORTOGRÁFICO DA LÍNGUA PORTUGUESA
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10.19

/
upb,TAP Air Portugal
parte da revista
esta agenda faz of upb magazine, TAP Air Portugal
this guide is part

\\\ Uma seleção
do que há de
melhor em
Portugal em
outubro.
\\\ The very
best of Portugal
in October.

TEATRO

Representantes de vendas / Sales representatives \\\ PORTUGAL ADF Network
Avenida Casal Ribeiro, 15, 4º, 1000-090 Lisboa, Portugal \\\ +351 927 983 628,
publicidadetap@adfnetwork.pt \\\ BRASIL Brasil Travel Mídia Rua Apiacás, 756, sala 13,
Perdizes, São Paulo, CEP 05017-020, Brasil \\\ +55 11 4380 72 72,
publicidade@brasiltravelmidia.com.br \\\ ENGLAND IMM UK 10 Denmark Street,
London WC2H 8JS, UK \\\ +44 207 849 30 40, fax +44 207 849 32 00,
n.devos@imm-international.com \\\ USA Ferrari Publisher Inc. 6000 Turkey Lake
Road #200, Orlando, FL 32819, USA \\\ +1 321 666 3949,
marcela.miranda@ferraripublisher.com \\\ FRANCE IMM 80 Rue Montmartre, 75002 Paris,
France \\\ +33 1 40 13 0030, fax +33 1 40 13 0033, a.clement@imm-france.com
\\\ O proprietário não é responsável pela devolução de qualquer material que não
tenha sido solicitado e reserva-se o direito de aceitar ou recusar todo e qualquer
material de natureza redatorial e publicitária. O conteúdo desta publicação não
pode ser reproduzido no todo ou em parte sem autorização escrita da UP. As opiniões
expressas na revista são as dos autores e não necessariamente as do editor.
\\\ The publisher bears no responsibility for the return of unsolicited material
and reserves the right to accept or reject any editorial and advertising material.
No parts of the magazine may be reproduced without the written permission of UP.
The opinions expressed in this magazine are those of the authors and not
necessarily those of the editor.
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SÃO PAULO MAGNÍFICA /
WONDERFUL
SÃO PAULO
\\\ Aida visita todos os anos a maior cidade
da América do Sul para assistir à Mostra
Internacional de Teatro de São Paulo, um
festival onde é “sempre surpreendida pelo
fulgor e qualidade da cena contemporânea
brasileira”. A mostra acontece desde 2014 e
tem, em média, mais de 60 espetáculos de
artistas de todo o mundo, espalhando-se por
quase 20 teatros. Um desses espaços é a
magnífica Sala São Paulo, sede da orquestra
sinfónica estatal, no antigo edifício de uma
grande estação de comboios, na Praça
Júlio Prestes, no bairro de Campos Elísios.
\\\ Every year, Aida visits the largest city
in South America to work at the São Paulo
International Theatre Festival, where she’s
“always surprised by the verve and quality of
Brazil’s contemporary scene”. The festival
has taken place since 2014 and boasts, on
average, over 60 shows by artists from all
over the world, in almost 20 theatres. One of
these is the magnificent Sala São Paulo, HQ
of the state’s symphony orchestra, which is
housed in an old train station in Square Júlio
Prestes, in the Campos Elísios neighbourhood.

13
por / by
João Macdonald

SÃO PAULO \\\mitsp.org/2019 \\\salasaopaulo.art.br

Estelle Valente

TAP Lisboa u São Paulo - diário / daily
TAP Porto u São Paulo - 3 vezes por semana /
3 times a week

Passageira frequente / Frequent flyer *

AIDA TAVARES
DIRECTORA ARTÍSTICA / ARTISTIC DIRECTOR
\\\ À frente do Teatro Municipal São Luiz, em
Lisboa, desde 2014 (para onde entrou em 2002),
Aida Tavares passou por diversas câmaras
municipais nas área da cultura e programação e
pela Expo 98, a feira mundial que aconteceu na
capital portuguesa. Em Outubro, nesta que é uma
das mais importantes salas de espectáculo do
país, estreia O Dia do Juízo de Ödön von Horváth,
encenado por Cristina Carvalhal (em palco entre
os dias 10 e 20). Sobre a exploração do mundo,
Aida diz: “Viajo bastante em trabalho e gosto de
me perder em cidades onde vou pela primeira
vez. Adoro a sensação da descoberta, sozinha”.
teatrosaoluiz.pt

\\\ Since 2014, she has been director of Lisbon’s
Teatro Municipal São Luiz (where she started
in 2002), one of the country’s most important
theatres. Beforehand, Aida Tavares worked in the
culture and events departments of various town
councils, and for Expo 98, the world fair that took
place in the Portuguese capital. This October, her
theatre hosts the premiere of Ödön von Horváth’s
O Dia do Juízo, which is directed by Cristina
Carvalhal (shows between 10th and 20th of the
month). When it comes to exploring the world,
Aida says: “I travel a lot on business, and I like
getting lost in cities I’m visiting for the first time.
I love that feeling of discovery, alone.”

\\\ Saiba como ser passageiro frequente em milesandgo.flytap.com

8

\\\ Find out how to become a frequent flyer at milesandgo.flytap.com
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PARIS ÍNTIMA /
INTIMATE PARIS
\\\ “Tenho um tique quando viajo,
sobretudo para cidades onde me desloco
com alguma frequência: procuro sempre
ficar no mesmo hotel, acho que pela procura
de me relacionar com o espaço da casa”,
diz-nos Aida Tavares. E um desses espaços
íntimos é o histórico Hotel d’Angleterre
em Paris, no bairro de Saint-Germaindes-Prés. Ernest Hemingway e a mulher,
Hadley, alojaram-se aqui quando chegaram
à cidade em 1921 – e quarto ainda existe,
é o número 14. Tente reservá-lo!
\\\ “I have a tic when I travel, particularly
to cities I revisit often: I try to stay
in the same hotel, I think because I want
to relate to the place”, says Aida.
And one of those intimate spots is the
historic Hotel d’Angleterre in Paris,
in the Saint-Germain-des-Prés
neighbourhood. Ernest Hemingway
and his wife, Hadley, stayed here when
they arrived in the city in 1921 – and the
room still exists. Try to book room 14!

23

PARIS \\\ hotel-dangleterre.com

Pline

TAP Lisboa u Paris - diário / daily
TAP Porto u Paris - diário / daily

Théâtre de la Ville

Palcos históricos / Historic stages
\\\ A vida de uma diretora artística de um teatro passa
por estar a par do que se faz nos palcos internacionais
mais importantes. Na capital alemã um desses espaços
frequentados por Aida Tavares é o Schaubühne Berlin,
sala fundada em 1962 e onde trabalharam encenadores
e atores como Peter Stein, Robert Wilson ou Bruno Ganz.
Em Paris, o Théâtre de la Ville, de 1862 (Sarah Bernhardt
atuou aqui), hoje dirigido pelo luso-francês Emmanuel
Demarcy-Mota, é também essencial, tal como o Piccolo
Teatro de Milão, fundado em 1947 por Giorgio Strehler,
Paolo Grassi e Nina Vinchi.
BERLIM / BERLIN \\\schaubuehne.de \\\
PARIS \\\theatredelaville-paris.com \\\MILÃO / MILAN \\\piccoloteatro.org

\\\ The life of an artistic director of a theatre involves
knowing what’s happening on the most important
international stages. One of the places Aida visits is
Schaubühne Berlin, a theatre in the German capital that
was founded in 1962, and where directors and actors
such as Peter Stein, Robert Wilson and Bruno Ganz
worked. Another is the 1862 Théâtre de la Ville (Sarah
Bernhardt acted here), in Paris, headed by the FrenchPortuguese director, Emmanuel Demarcy-Mota, not
forgetting Milan’s Piccolo Teatro, founded in 1947 by
Giorgio Strehler, Paolo Grassi and Nina Vinchi.
TAP Lisboa u Berlim - diário / daily
TAP Lisboa u Milão - diário / daily
TAP Porto u Milão - diário / daily

ENTRE CONTINENTES / BETWEEN CONTINENTS

Marmara Pera Hotel
10

\\\ Os destinos de Aida atravessam vários
continentes – literalmente, como é o
caso de Istambul, que também visita
com frequência. Na cidade que une
Europa e Ásia, explora a vida cultural a
partir do Marmara Pera Hotel, bem no
centro e próximo da famosa Avenida
Istiklal. O seu Médio Oriente também
acontece em Teerão, a capital do Irão:
“Uma experiência extraordinária de vários
pontos de vista, tendo ido em trabalho
e estado com vários artistas iranianos”.
Aqui, um dos palcos principais é o Teatro
Municipal, inaugurado em 1972.

\\\ Aida’s destinations traverse different
continents - literally, like in the case of
Istanbul, which she also visits regularly. In
the city that unites both Europe and Asia,
she explores the cultural scene based
in the Marmara Pera Hotel, which is in
the centre and near the famous Istiklal
Avenue. Her Middle East is also in the
Iranian capital, Tehran: “An extraordinary
experience from various points of view,
having gone on business theatre and
been with various Iranian artists”. Here,
one of the main stages is the Municipal
Theatre, which opened in 1972.

ISTAMBUL \\\themarmarahotels.com \\\TEERÃO \\\city.theater.ir
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Jorge Barrios

Carlos Teixidor Cadenas

Memória / Memory

\\\ A magnífica gastronomia e produtos da
Amazónia estão em São Paulo no restaurante
Banzeiro, espaço comandado pelo inovador
chef Felipe Schaedler, um natural de Santa
Catarina, sul do Brasil, que rumou a Manaus,
capital do Estado da Amazónia, e expandiu o
negócio para SP. É uma das mesas preferidas
de Aida Tavares na cidade, tal como a do
Al Janiah, bar-restaurante de sabores
do Médio Oriente que tem um projeto de
apoio a refugiados sírios e palestinianos.
\\\ Magnificent Amazonian gastronomy
and produce can be found in São Paulo at
the Banzeiro restaurant, which is overseen
by the innovative chef, Felipe Schaedler. A
native of Santa Catarina, in southern Brazil,
he moved to Manaus, capital of the State of
Amazonas, and expanded the business to
São Paulo. It’s one of Aida’s favourite eateries
in the city, as is Al Janiah, a bar-restaurant
with Middle Eastern flavours and a project to
support Syrian and Palestinian refugees.

F

SÃO PAULO \\\restaurantebanzeiro.com.br \\\

\\\ Entre 1973 e 1990 o Chile sofreu uma das mais
desprezíveis ditaduras sul-americanas. Em 2010
inaugurou na capital, Santiago, o Museu da Memória e dos
Direitos Humanos, que evoca as mais de 40 mil vítimas do
regime, entre presos, torturados, assassinados e
desparecidos. O extraordinário edifício é um projeto de
Mario Figueroa, Lucas Fehr e Carlos Dias. “Uma visita que
jamais esquecerei”, realça Aida Tavares.
SANTIAGO DO CHILE \\\museodelamemoria.cl

jakhei89

SABORES DA
AMAZÓNIA, E MAIS /
AMAZON FLAVOUR
AND MORE

\\\ Between 1973 and 1990, Chile endured one of the
most despicable South American dictatorships.
In 2010, the Museum of Memory and Human Rights
opened in the capital city, Santiago, remembering
the 40,000+ victims of the regime, including
those taken prisoners, tortured, murdered and
disappeared. The extraordinary building was
designed by Mario Figueroa, Lucas Fehr and Carlos
Dias. “An unforgettable visit,” says Aida Tavares.

aljaniah.com.br

FRANCIS BACON E A LITERATURA /
FRANCIS BACON AND LITERATURE
\\\ O impactante pintor britânico Francis Bacon
(1909-1992) regressa ao Centre Pompidou,
em Paris, depois da grande exposição de 1996.
Bacon, en Toutes Lettres assinala a importância
da literatura na obra do artista e reúne pinturas
de 1971 (ano da retrospetiva no Grand Palais)
aos últimos trabalhos em 1992 (no total,
60 peças, incluindo 12 trípticos, retratos e
autorretratos). Para ver até 20 de Janeiro.
PARIS \\\centrepompidou.fr

12

\\\ The work of impressive British painter Francis
Bacon (1909-1992) returns to the Centre Pompidou,
in Paris, after the great exhibition of 1996.
Bacon, en Toutes Lettres highlights the importance
of literature in the artist’s work and brings
together paintings from 1971 (year of the Grand
Palais retrospective) with his last works in 1992
(60 pieces in total, including 12 triptychs, portraits
and self-portraits). On show until 20th January.
In Memory of

George Dyer (1
971)
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The Alentejo region, in the South of Portugal, has a tradition of
more than 2.500 years of producing wines and Vidigueira is the
home of our Quinta do Paral, where we carefully handpick the
grapes to make the best wines. So just fasten your seat belt,
relax and enjoy a glass or two...
The wines are available in Lisbon, Porto and Faro Airports duty free.
www.quintadoparal.com
No Alentejo, no Sul de Portugal, existe uma tradição na produção
de vinhos com mais de 2.500 anos e a Vidigueira é a casa da
Quinta do Paral, onde vindimamos manualmente para produzir
os melhores vinhos. Aperte o seu cinto de segurança, relaxe e
desfrute de um copo ou dois...
Os vinhos estão disponíveis no duty free dos aeroportos de
Lisboa, Porto e Faro. www.quintadoparal.com

181206_QUI_18_002_UP_AZ_230x275_RZ.indd
1
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Embarque imediato /
Now boarding
\\\ Logo no início da sua viagem, queremos que conheça
um pouco das maravilhas de Portugal, o país da TAP.
\\\ From the outset of your journey, we want you to know
a little bit more about the wonders of TAP’s country, Portugal.
ANTES DA PARTIDA \\ Durma bem antes da partida.
Se for para locais com cinco ou mais horas de diferença horária,
comece uns dias antes a alterar progressivamente os seus
horários, de forma a aproximar-se do horário de destino. \\
Coma refeições leves e equilibradas antes de viajar e evite
bebidas alcoólicas ou gasosas. \\ Não se esqueça de incluir
na bagagem de mão os seus medicamentos habituais. \\
Recomendamos-lhe o uso de roupa confortável,
preferencialmente de fibras naturais, que tape os braços e
pernas. Os sapatos devem ser de couro, folgados, confortáveis
e sem saltos. \\ Os praticantes de mergulho devem iniciar a
viagem somente cerca de 12 a 48 horas após o último
mergulho, devido ao risco de doença de descompressão. \\
Os passageiros com problemas respiratórios ou cardíacos não
compensados, cirurgias abdominais ou hemorragias recentes,
devem requerer uma autorização médica para viajar. \\ Existem
ainda procedimentos e facilidades específicas direcionados
para o melhor serviço dos passageiros com limitações motoras
ou necessidades especiais (PRM -Passenger with Reduced
Mobility). Para facilitar este serviço, compete aos PRMs
identificar, com a possível antecedência, a natureza das suas
necessidades. \\ As contra-indicações médicas absolutas para
o transporte de doentes dependem do tipo de patologia, tipo
de avião, equipamento médico e técnico de saúde acompanhante.
\\ Muitas pessoas sentem ansiedade quando não podem usar
um meio de transporte alternativo, pelo que é importante
tranquilizá-las, se necessário, recorrendo a ajuda especializada.

BEFORE DEPARTURE \\ Sleep well before your trip. If
travelling somewhere with 5 or more hours time difference,
begin to change your routine a few days earlier, to adapt to the
timetable of your destination. \\Eat light, balanced meals
before travelling and avoid alcohol and fizzy drinks. \\ Pack any
medication and instructions for its use in your hand baggage.
\\ Wear comfortable clothing, preferably in natural fibres, that
covers your arms and legs. Shoes should be leather, loose and
comfortable, no high heels. \\ Deep sea divers should only
begin their journey 12 to 48 hours after their last dive, due to
decompression risks. \\ Passengers with respiratory or heart
problems or who have had recent abdominal surgery or
haemorrhages, should have medical permission to travel. \\
There are procedures and specific facilities for passengers
with reduced mobility or special needs (PRM-Passenger with
Reduced Mobility). For the efficient functioning of this service
PRMs are requested to make their needs known beforehand so
arrangements can be made for transportation. \\ It may be
advisable not to transport sick passengers depending on the
type of illness, aircraft, medical equipment and the advice of
the accompanying medical attendant. \\ Many people feel
anxious when they have no alternate means of transport,
so it is important to keep them calm, if necessary obtaining
specialised medical help.

fotos / p h o t o s C A R L O S PINTO
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BELOS
LEPIDÓPTEROS /
BEAUTIFUL
LEPIDOPTERA
\\\ As deslumbrantes
borboletas nestas
páginas vivem no
Borboletário José Márcio
Ayres, um dos espaços
do Parque Naturalístico
Mangal das Garças,
em Belém do Pará.
\\\ The dazzling
butterflies on these
pages live on the José
Márcio Ayres Butterfly
Farm, one of the places
in the Mangal das
Garças Nature Park,
in Belém do Pará.
mangaldasgarcas.com.br
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O CONVIDADO /
THE GUEST

A SAGRADA FAMÍLIA /
THE HOLY FAMILY
MARCOS CARUSO
07 ED CONVIDADO _UP144_B.indd 16
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\\\ O grande ator e encenador brasileiro explica a sua paixão por Portugal.
\\\ The great Brazilian actor and theatre director explains his passion for Portugal.

os idos de 1512, quando o Brasil ainda
era um pré-adolescente, estreava em
Lisboa a peça teatral que, pela primeira vez, também eu pré-adolescente,
representei na vida: O Velho da Horta,
de Gil Vicente, onde fui ator e diretor,
tal como o primeiro grande dramaturgo português. No texto, um Velho obcecado de amor por uma Moça vê, ao
final, ela se apaixonar por outro. Mas a
realidade inverte a ficção quando eu,
ainda moço, conheço o velho Portugal, por ele me apaixono e não paro de ser retribuído nesse amor. Já perdi a conta das idas e das voltas inundado
da poesia, do conflito entre razão e sentimento, como em
Gil Vicente, que Portugal esbanja e transborda. Dizer que
sou amado na mesma intensidade talvez seja cabotinismo mas, parodiando O Velho da Horta, “amor não tem
saída”. Sinto-me amado quando, pelas ruas, à procura
de informação, param não apenas aqueles a quem peço
ajuda como outros que percebem que necessito dela.
Quando me sento num restaurante e os pratos, de Valença do Minho a Faro, de Peniche a Miranda do Douro, são
servidos com impressionante fartura. Quando percorro
cidades e vilas e aldeias e constato que a História é tão
respeitada quanto a Liberdade. E amo. Amo os quilómetros de areia branca das praias do Atlântico, congelar na
Serra da Estrela e “cozinhar” nas temperaturas do Algarve. Amo percorrer o Alentejo em estradas ladeadas por
sobreiros, extasiar-me diante do pôr do sol no Douro.
Amo as cerâmicas das Caldas, o leitão da Bairrada, os tapetes de Arraiolos, a Capela dos Ossos de Évora, o arroz
de polvo de Famalicão, o sotaque de Trás-os-Montes, as
ondas de Nazaré, o artesanato de Barcelos. Amo a simplicidade de Ponte de Lima, o barco em Peso da Régua, estar
em Guimarães onde nasceu (e como se espalhou) Portugal. Amo a luz de Lisboa, os ovos moles de Aveiro, a francesinha do Porto, o tilintar dos badalos das ovelhas da
Covilhã, a brancura de Óbidos, a canção romântica de
Coimbra. Amo o silêncio e as imponências do Convento
de Cristo, dos mosteiros da Batalha, de Alcobaça, dos Jerónimos e do Palácio da Pena de Sintra, a simplicidade da
Igreja de São Domingos em Lisboa, amo Lamego sob a
neblina. Amo a escadaria do Santuário do Bom Jesus de
Braga e todas as escadarias e calçadas e azulejos e galos e
andorinhas e miradouros. Amo as plateias dos teatros, os
velhos e novos museus, as livrarias, os poetas, as casas
com eiras e beiras, os nomes das ruas, as feiras, os palácios, os lenços bordados de amor, os azeites e azeitonas,
o bacalhau que imigrou (e aqui fez pouso). Amo a ginja, a
música, os gostos, os sons, o cheiro do alecrim, a literalidade, as consoantes engolidas, a palavra “nomeadamente”, a expressão “se calhar”, o superlativo “mais pequeno”, os diminutivos, o carinho, o carinho, o carinho do
olhar. Atentem ao carinho do olhar de um português. É aí
onde Portugal mais me toca. O olhar para o outro. E não
é do que precisamos, não importa de onde sejamos, para
nos sentirmos irmãos? Sou de teatro. E sempre achei
muito teatral quando, no meu país, dizem que Deus é
brasileiro. Se calhar, pode até ser. Mas, com certeza, a
família Dele é portuguesa. U

E

B

ack in 1512, when Brazil was still a pre-teen, Gil
Vicente’s play, The Old Man from the Vegetable Garden, was staged for the first time in Lisbon. It was
also the first play that I performed, also as a preteen, taking on the roles of both actor and director, just
like the first great Portuguese playwright. In the text,
an old man, besotted with a girl, sees her fall in love
with another man. However, reality reversed such fiction when, as a young man, I got to know old Portugal
and fell in love with it, a love that has constantly been
requited. I’ve lost count of the trips immersed in poetry, of the conflict between reason and feeling, as in Gil
Vicente, which Portugal provides in spades. To say that
I’m loved with the same intensity may be pretentious
but, parodying The Old Man..., “love has no way out”. I
feel loved when I want information in the street, because not only do the people I ask stop but so do others
when they realise I need help. When I sit in a restaurant
and the dishes from Valença do Minho to Faro, from
Peniche to Miranda do Douro are served with impressive abundance. When I visit cities and towns and see
that history is as well respected as freedom. And I love.
I love the kilometres of white sand of the Atlantic
beaches, freezing in the Serra da Estrela and “cooking”
in the Algarve temperatures. I love travelling around
the Alentejo on roads flanked by cork oaks, marvelling
at the sunset in the Douro. I love the ceramics of Caldas,
Bairrada’s suckling pig, the tapestries of Arraiolos,
Évora’s Bone Chapel, Famalicão’s octopus rice, the
Trás-os-Montes accent, Nazaré’s waves, the handicraft
of Barcelos. I love the simplicity of Ponte de Lima, the
boat in Peso da Régua, being in Guimarães where Portugal was founded (and how it spread). I love Lisbon’s
light, Aveiro’s sweet ovos moles, Porto’s francesinha
[Portuguese version of the croque monsieur], the sound
of the Covilhã sheep bells, the whiteness of Óbidos, the
romantic song of Coimbra. I love the Convent of Christ’s
silence and grandeur, the monasteries of Batalha, Alcobaça, Jerónimos and Sintra Pena Palace, the simplicity
of São Domingos church in Lisbon, I love misty Lamego. I love the stairs of the Bom Jesus do Monte Sanctuary in Braga and all the stairs and cobbles and tiles and
cockerels and swallows and viewpoints. I love the theatre stalls, old and new museums, the bookshops, the
poets, the ornate houses, street names, the fairs, the
palaces, the lovingly embroidered scarves, the olive oils
and olives, the cod that emigrated (and made a home
here). I love the ginja liqueur, the music, tastes, sounds,
the smell of rosemary, literality, the swallowed consonants, the word “nomeadamente” [namely], the expression “se calhar” [maybe], the superlative “mais
pequeno” [smallest], the diminutives, the affection,
the affection, the affectionate gaze. Take note of the affectionate way someone Portuguese looks. Here’s
where Portugal touches me most. The way they look at
others. And don’t we need to feel like brothers, no matter where we come from? I’m from the theatre. And I’ve
always thought it very dramatic when, in my country,
they say that God is Brazilian. Maybe he is. However,
His family is obviously Portuguese. U

BIO

Camila Mira
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MARCOS
CARUSO
\\\Nascido em
São Paulo, é ator
(teatro, cinema,
TV), autor e
encenador.
Amado pelo
público, respeitado
pela crítica,
galardoado com os
mais importantes
prémios, escreveu
a peça Trair
e Coçar É Só
Começar, em
cartaz há 33
anos. Depois
de estrondoso
sucesso em
2003-04, volta com
a peça Intimidade
Indecente, desta
vez ao lado de
Vera Holtz, em
digressão por
Portugal. Em
outubro pode
vê-los em Lisboa
no Teatro Tivoli.
\\\ Born in São
Paulo, he works as
an actor (theatre,
cinema, TV),
author and theatre
director. Loved
by audiences,
respected by
critics and
winner of various
important awards,
he wrote the play
Trair e Coçar É Só
Começar, which
has been staged
for the last 33
years. After the
resounding success
of 2003-04,
he returns with the
play Intimidade
Indecente, this
time alongside
Vera Holtz, on
tour in Portugal.
In October, you
can see them
at Lisbon’s
Teatro Tivoli.
@marcos_caruso
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LISBOA

ANTES DE COMEÇAR /
BEFORE THE BEGINNING
PADARIA ERVA PRÍNCIPE \\\Largo da Paz, 1 A

\\\ O comércio na Ajuda está em plena modernização.
Nesta “mercearia com espaço de degustação” também há lugar
para exposições de jovens artistas. É uma paragem obrigatória,
ao pequeno-almoço, para um chá gelado e doces do dia.
\\\ The shops in Ajuda are being modernised. This “grocer’s
with tasting area” also has exhibition space for young artists.
A must for breakfast, ice-tea and sweets.

\\\ Xana Nunes organiza a LisbonWeek
e leva-nos ao bairro da Ajuda.
\\\ Xana Nunes organises LisbonWeek
and takes us to the Ajuda
neighbourhood.
por / by MANUEL SIMÕES

BIO

\\\ Modelo e apresentadora, produtora e RP de marcas
de luxo com a empresa XN, Xana ajudou a revelar o
património da cidade ao organizar eventos em locais
surpreendentes normalmente fechados ao público.
Hoje prolonga essa paixão com a plataforma cultural
LisbonWeek que, desde 2012, traz uma nova vida aos
bairros da capital e conta as suas histórias. Este ano,
de 26 de outubro a 3 de novembro, é a vez da Ajuda.
\\\ Model and presenter, producer and PR for luxury
brands with the XN company, Xana helps showcase
the city’s heritage by organising events in surprising
places not normally open to the general public.
Nowadays, she continues that passion with the
LisbonWeek cultural platform which has breathed
new life into the capital’s neighbourhood and has told
their stories since 2012. This year, between 26th October
and 3rd November, it’s Ajuda’s turn.

PASSADO E PRESENTE /
PAST AND PRESENT
JARDIM BOTÂNICO DA AJUDA \\\Calçada da Ajuda \\\isa.ulisboa.pt/jba

\\\ Criado em 1768, foi o primeiro jardim botânico português.
Para Xana é “extraordinário conseguir ainda sentir e imaginar
a importância que os nossos exploradores tiveram ao trazer
plantas de todo o mundo para este jardim”. No dia inaugural
da LisbonWeek (26), à tarde, acontecerá uma recriação
da época com a visita do marquês de Pombal acompanhado
pela segunda mulher, D. Leonor Daun.
\\\ Created in 1768, it was the first botanical garden in
Portugal. Xana thinks that “it's extraordinary to still feel
and imagine how important our explorers were in bringing
plants from all over the world into this garden”. On the
opening day of LisbonWeek (26), in the afternoon, there will
be a recreation of the period when the Marquis of Pombal
pays a visit with his second wife, D. Leonor Daun.

2

lisbonweek.com
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+ LISBONWEEK

PICADEIRO DO 4º ESQUADRÃO
A CAVALO / 4TH CAVALRY
SQUAD ARENA
gnr.pt

1

\\\ A Guarda Nacional Republicana tem um
programa que inclui montar a cavalo com
toda a pompa e circunstância. “Vale a pena
experimentar!” – no dia 31 de Outubro.
\\\ The Guarda Nacional Republicana
has a programme that includes horse riding
with fitting pomp and circumstance.
“Well worth trying!” – on 31st October.

CORREDORES LONGOS /
LONG CORRIDORS

PÁGINAS COM HISTÓRIA /
PAGES WITH HISTORY

PALÁCIO NACIONAL DA AJUDA \\\Largo da Ajuda \\\palacioajuda.gov.pt

BIBLIOTECA DA AJUDA / LIBRARY \\\Palácio Nacional da Ajuda \\\

\\\ Esta edição vai dar “uma oportunidade única para
se deambular por alas nunca antes abertas ao público”
deste ícone da cidade. Na loja do museu do palácio
encontrar-se-ão à venda os lenços de seda de Fernanda
Lamelas inspirados no bairro. Há ainda um workshop
onde a artista falará sobre a conceção dos lenços
desenhados especialmente para a ocasião, no dia 31.
\\\This year’s event will offer “a unique opportunity
to wander through wings never before open to the
public” of this city icon. The palace museum shop
sells Fernanda Lamelas’s silk scarves inspired by
the neighbourhood. There’s also a workshop where
the artist will talk about creating scarves designed
especially for the occasion on 31st October.

http://bibliotecaajuda.bnportugal.gov.pt/

\\\ Na visita a uma das mais antigas bibliotecas de
Portugal admira-se um acervo único e excecionalmente
exposto para o evento. “A não perder a exposição
imersiva e de interatividade involuntária com o
espetador, O Guardador de Livros, do artista e escritor
Gonçalo Santana”, até 21 de novembro.
\\\ One of Portugal’s oldest libraries boasts a unique
collection exceptionally exhibited for the event.
“Don’t miss the immersive and involuntarily interactive
exhibition, O Guardador de Livros, by artist and writer
Gonçalo Santana”, until 21st November.

MORADORES UNIDOS /
RESIDENTS UNITED

2

PARQUE FLORESTAL
DE MONSANTO

BAIRRO 2 DE MAIO \\\Largo do Cantinho

\\\ Um passeio meditativo com a Forest
Therapy Experience, para desacelerar
e relaxar. “Na cidade ainda se pode estar
na natureza” (dias 1, 2 e 3.11).
\\\ A reflective visit with Forest Therapy
Experience, to help you slow down and relax.
“It’s still possible to enjoy nature in the city”
(1st, 2nd and 3rd November).

TEATRO LUÍS DE CAMÕES

Palácio Nacional da Ajuda

3

\\\ A LisbonWeek descentraliza as atenções do centro
histórico e enriquece a paisagem urbana. Na Ajuda,
as empenas de edifícios do Bairro 2 de Maio são alvo
de uma instalação de arte, apoiada pelo Inside Out
Project, que simboliza a comunidade daquela zona.
“Mais uma obra que a LisbonWeek deixa à cidade
com todo o orgulho”, aponta Xana.
\\\ LisbonWeek refocuses attention away from the
historic centre and enriches the urban landscape.
In Ajuda, the gables of buildings in Bairro 2 de Maio boast
an art installation, supported by the Inside Out Project,
which symbolises the area’s community. “Another that
LisbonWeek is proud to offer the city”, says Xana.

-

Calçada da Ajuda, 76-80 \\\lucateatroluisdecamoes.pt

ÓRGÃO IBÉRICO / IBERIAN ORGAN

\\\ O LU.CA é um espaço cuja programação
artística é exclusivamente dedicada às
crianças e aos jovens. O Que Veem as Nuvens,
“mais do que um espetáculo, é uma
instalação onde cada espetador
é interveniente” (dias 2 e 3.11).
\\\ LU.CA’s artistic programme is exclusively
dedicated to kids and young people.
O Que Veem as Nuvens, “more than just
a show, it’s an installation where every
member of the audience participates.”
(2nd and 3rd November).

IGREJA E CONVENTO DE NOSSA SENHORA DA BOA-HORA \\\

Largo da Boa-Hora à Ajuda

À VONTADE DO FREGUÊS /
CUSTOMER-FRIENDLY
MERCADO DA BOA-HORA / MARKET \\\Travessa da Boa-Hora à Ajuda, 1

\\\ “Um dos poucos mercados de Lisboa ainda não
inflacionado e que mantém a sua traça original.
Ideal para encontrar todos os frescos do dia, e
também flores e necessidades de última hora.”
\\\ “One of the few Lisbon markets not overpriced and
that maintains its original style. Ideal for fresh food
every day, flowers and last-minute essentials.”

\\\ O órgão de tubos no interior deste edifício barroco
será o protagonista de um recital no dia 31, onde
Cláudio de Pina interpretará as bandas sonoras dos
filmes Star Wars, Lord of the Rings e Blade Runner.
Xana diz que “a intensidade deste lugar com música
de órgão promete ser de cortar a respiração”.
\\\ Claudio de Pina will perform the soundtracks of
Star Wars, Lord of the Rings and Blade Runner on the
pipe organ inside this baroque building on the 31st
October. Xana says that “the intensity of this place
with organ music promises to be breath-taking”.
outubro / october 19 _ up
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FIM DE SEMANA PERFEITO /
A PERFECT WEEKEND

ALCOBAÇA,
NAZARÉ, ÓBIDOS
A VOZ QUE VEM
DO CORAÇÃO /
THE HEART’S VOICE
por / b y M A RI A A N A VE N TURA f otos / p hotos M A RISA CA RDOS O

\\\ Na altura em que estiver a ver esta revista,
Fafá de Belém estará na sua terra natal, debruçada
na sua varanda a ver passar a procissão do Círio de
Nazaré, o maior culto mariano do mundo, “a celebração
mais democrática do planeta”. A cantora, que conhece
muito bem Portugal, escolheu este roteiro que
demonstra a afinidade histórica que existe entre
o Pará, estado do norte do Brasil, e Portugal.
\\\ By the time you’re reading this magazine,
Fafá de Belém will be at home, leaning over her
balcony, watching the Círio de Nazaré procession,
the world’s largest Marian cult and “the most
democratic celebration on the planet”. The singer,
who knows Portugal well, chose this itinerary,
which demonstrates the historic affinity between Pará,
a northern state in Brazil, and this fraternal country.
O TRIO / THE TRIO
\\\Cada qual com seu élan,
são indiscutíveis ícones
da região Oeste. Alcobaça
é famosa pelo imponente
mosteiro (Património
Mundial da Humanidade)
e pelos doces conventuais.
Nazaré é terra de
pescadores, de ondas
gigantes e patuscadas
memoráveis. Óbidos,
medieval, é uma irresistível
viagem ao passado.
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\\\ Each undisputed icons
of the Oeste region has its
own unique élan. Alcobaça
is famous for its
impressive monastery
(World Heritage) and
convent sweets. Nazaré is
the land of fishermen,
giant waves and
memorable festivities,
while medieval Óbidos
offers an irresistible
journey back in time.
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I ACTO: ALCOBAÇA

nossa conversa começa com uma evocação: “É
uma emoção assistir ao Círio e ver como toda a
gente, não importa o estatuto social, a etnia, a
orientação política ou sexual, se junta num ato
de devoção sem igual.” Esse Círio é a procissão
de Nossa Senhora da Nazaré em Belém do Pará,
no Brasil, e ele inspira-nos para uma outra romaria, esta em que durante dois dias atravessaremos três ícones da região Oeste de Portugal:
Alcobaça, Nazaré e Óbidos. Uma sugestão da
própria Fafá de Belém, confessa apaixonada
deste pedaço do país.

Entramos no Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça para uma visita
guiada. Não é a primeira vez que Fafá aqui vem, mas será a primeira
que verá a sacristia e o relicário e que notará uma série de detalhes
que facilmente passam despercebidos ao olho do visitante que faz
a visita por sua conta. É o caso da iconografia das intrincadas esculturas que enfeitam os túmulos de D. Pedro I e D. Inês, heróis de
carne e osso da maior história de amor da língua de Camões, um
romance que em nada fica a dever a Romeu e Julieta de Shakespeare.
Ou do complexo sistema hidráulico (agora desativado) criado pelos
monges que garantia o abastecimento de água do mosteiro. E se a
cozinha do monumento impressiona pelo seu tamanho, o relicário –
escondido no fundo da sacristia da igreja – é um delírio barroco de
ficar com o queixo no chão.
Sempre atenta às explicações do guia, Fafá lembra como já aqui
entrou em diversas ocasiões, a última à boleia da peregrinação que
fez este ano a Fátima. “De Nazaré a Fátima, em peregrinação silenciosa”, um desafio e peras para alguém que não só tem o dom da
palavra, como tem na palavra cantada um dom.
Para digerir tanta informação, nada como uma pausa na Pastelaria
Alcôa. Cornucópias, castanhas de ovos, delícias de amêndoa, ovos do
paraíso e coroas de abadessa, confecionadas, à boa moda de Cister,
em recipientes de cobre, são algumas das tentações que desfilam nas
vitrines. Escolher entre tanto doce (boa parte deles premiados em
concurso da especialidade) é tarefa difícil, por isso, fica Fernanda, da
Alcôa, encarregue de escolher um sortido para o lanche.
Antes de mais uma epopeia de faca e garfo, é tempo para deixar
as malas no Solar da Cerca do Mosteiro, um hotel de charme cujas
janelas dão para os torreões do mosteiro. A anfitriã Madalena Tavares mostra orgulhosa os cantos à casa que há muitos séculos foi “a
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ur conversation begins with an evocation: “It’s so exciting to
watch the Círio and see how everyone, regardless of their social
status, ethnicity, political or sexual orientation, joins together in
an act of unparalleled devotion”. Círio is the procession of Nossa
Senhora da Nazaré in Belém do Pará, Brazil, and it inspires us to embark
on another pilgrimage, where we will visit three icons of Portugal’s
Oeste region: Alcobaça, Nazaré and Óbidos. A suggestion from Fafá de
Belém herself, who confesses that she adores this part of the country.

ACT I: ALCOBAÇA

We enter the Santa Maria de Alcobaça Monastery for a guided tour.
Fafá has visited it before, but it’ll be the first time she sees the sacristy, the shrine, and notice various details that easily go unnoticed by
the unaccompanied visitor. One such example is the iconography
of the intricate sculptures adorning the tombs of D. Pedro I and D.
Inês, the protagonists of Portugal’s greatest love story, which rivals
Shakespeare’s Romeo and Juliet. Another is the complex hydraulic
system (now deactivated) that the monks created, which provided
the monastery’s water. And if the size of the kitchen impresses, the
reliquary (or shrine) - hidden deep in the church’s sacristy - is a
baroque jewel that leaves anyone slack-jawed.
Listening attentively to the guide’s explanations, Fafá recalls
being here on several occasions, the last during a trip she made this
year, “from Nazaré to Fátima, in silent pilgrimage”, a major challenge for someone who makes their living with their voice and enjoys a good chinwag.
To help digest so much information, what better than a stop at
the Pastelaria Alcoa patisserie for traditional Cistercian egg and almond delights fashioned in copper pots and displayed in attractive
vitrines. Choosing from among so many sweets (most of them prize
winners) is hard, so Fernanda from Alcoa gets to pick.
Before another culinary adventure, it’s time to drop off our
bags at Solar da Cerca do Mosteiro, a charming hotel overlooking
the monastery’s turrets. Our hostess, Madalena Tavares, proudly
shows us around the place that was, for many centuries, “home to
the monastery’s novices, and previously occupied by the monks’
kitchen garden”.
Before the sun goes down and we’re unable to appreciate the
view and the O Cabeço restaurant’s beautiful garden, we make our
way up the hill. Two young goats keep the restaurant lawn trimmed,
and a lazy dog stretches out on the paving stones. Life moves slowly
out here, while waiters scurry around with mouth-watering dishes,
wines, and starters.
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Alcobaça: mosteiro / monastery
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\\\ Mais do que ter casa em Portugal,
Fafá tem aqui amigos que são para a vida toda.
\\\ Not only does Fafá have a house in Portugal,
but also lifelong friends.

O CABEÇO
\\\ O homem sonhou, a obra nasceu. Depois de muito tempo a
cozinhar exclusivamente para os amigos e de os ouvir gabar as suas
patuscadas, Pedro João pôs mãos à obra e fez de raiz O Cabeço, um
restaurante familiar, encarrapitado numa colina com vista de serra,
onde a cozinha é honesta e o serviço exemplar. Há uma horta biológica
onde se vão buscar os legumes do dia e um jardim de aromáticas. A
ementa mostra propostas de um carta onde constam, entre outros,
o polvo e o frango na púcara, prato tradicional de Alcobaça. Há que
saborear o sortido de sobremesas, de “comer rezando”, como diz Fafá.
\\\ A dream come true. After year cooking for his friends and listening to
them praising his efforts, Pedro João rolled up his sleeves and created O
Cabeço, a family restaurant perched on a hill with a view of the mountains,
where the food is honest and the service second to none. There’s an organic
vegetable patch and herb garden that supply the restaurant and the menu
includes, among many other dishes, octopus and chicken na púcara (clay
pot), a traditional dish from Alcobaça. Don’t forget to try the different
desserts, which are “to die for”, according to Fafá.
Rua Dona Elvira Machado, 65, Alcobaça \\\ocabeco.pt

Alcobaça: mosteiro / monastery
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Pastelaria Alcôa / pastry shop
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morada dos noviços do mosteiro, ainda que antes disso os monges já
aqui fizessem a sua horta”.
Antes que o sol se ponha e não se possa apreciar devidamente a
vista e os detalhes do mimoso jardim do restaurante O Cabeço, fazemo-nos à estrada aos esses pela serra acima. Duas cabritas mantêm
o relvado do restaurante aparado e um pachorrento cão espreguiça-se na laje. A vida corre devagar aqui fora, ao passo que lá dentro se
afoitam empregados de mesa carregando pratos, vinhos e entradas
que fazem crescer água na boca.
Fafá é bom garfo. Adora saborear a vida e não se faz rogada a uma
patuscada. Em Portugal a cantora tem um roteiro gastronómico bem
delineado e conhece de cor e salteado tascas, segredos, temperos e
receitas que poucos portugueses conhecem. Pudera; faz mais de 30
anos que Portugal é a sua segunda casa. De ascendência portuguesa (a família materna tem raízes açorianas e a paterna nortenhas),
a brasileira estreou-se nos palcos portugueses na reinauguração do
Casino Estoril há 34 anos. De lá para cá, as visitas são habituais e
as temporadas cada vez maiores. Mais do que ter casa em Portugal,
Fafá tem aqui “grandes amizades”, daquelas que são para durar uma
vida; como a de Glória, amiga de longa data e companheira desta
aventura no Oeste de Portugal.

Fafá is a foodie and is always up for a good meal. In Portugal,
the singer has a well-defined gastronomic itinerary and is an expert on taverns, secrets, seasonings and recipes that few Portuguese people are aware of. It’s no surprise, considering that Portugal
has been her second home for over 30 years. Boasting Portuguese
roots (her mother had Azorean blood and her father’s family hailed from the north), Fafá made her debut on the Portuguese stage
at the reopening of Estoril Casino 34 years ago. Since then, her visits have been regular and getting longer. Not only does she have
a home in Portugal, but Fafá also has “great friends”, like Glória, a
long-standing friend and companion on this adventure.

ACT II: NAZARÉ

An ocean separates them but brings them closer together. Nazaré
and Belém do Pará have devotion to Our Lady of Nazareth in common, as well as yearly pilgrimages that attract millions of believers
in both Portugal (September) and Brazil (October).
According to legend, it was here, in Sítio da Nazaré, where Our
Lady saved Don Fuas Roupinho from certain death. The miracle inspired the mayor of the Castelo de Porto de Mós to build the Ermida
da Memória (Chapel of Memory) to house the image of the Virgin
Mary breastfeeding the Baby Jesus, which travelled from Nazareth
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FAFÁ DE BELÉM
\\\ Maria de Fátima Palha de Figueiredo
(batizada em homenagem a Nossa Senhora
de Fátima) nasceu em Belém do Pará em 1956.
Quando, em 1976, lançou o seu primeiro
trabalho, agradou logo à crítica mais exigente.
Fafá conquistou a pulso o seu lugar no panteão
da música brasileira, mostrando-se uma
cantora versátil com um repertório que vai
da música regional ao sertanejo, afoxé,
samba-canção e a temas de grandes mestres
da MPB. Cantou para três papas. O seu último
trabalho, Humana, é um disco com o seu quê
de conceptual que a leva por novos caminhos.
O álbum mergulha na modernidade, aposta
na diversidade e conta com nomes novos
como Letrux e Ava Rocha, e com figuras
consagradas como Fagner, Waly Salomão
ou Lulu Santos. Um disco intenso, íntimo,
emocional, que ela descreve como um
“álbum que sussurra ao ouvido numa
altura em que parece que todos querem
gritar num megafone”.
\\\ Maria de Fátima Palha de Figueiredo
(her name is a homage to Our Lady of Fátima)
was born in Belém do Pará in 1956.
When she released her first album in 1976,
she was praised by the most demanding critic.
Since then, she has earned her place in the
pantheon of Brazilian music, as a versatile
singer with a repertoire that ranges from
regional music to sertanejo, afoxé, sambacanção and songs by the greats of Brazilian
Popular Music. She has performed for three
popes. Her latest album, Humana, has a
conceptual twist that takes her down new
avenues. It’s modern with her usual diversity,
featuring new names such as Letrux and
Ava Rocha, as well as established figures,
like Fagner, Waly Salomão and Lulu Santos.
An intense, intimate, emotional record that
she describes as “an album that whispers
in your ear at a time when everyone seems
to want to scream into a megaphone”.

>
II ACTO: NAZARÉ

Separa-as um oceano. Aproxima-as muito mais. Nazaré e Belém do
Pará têm em comum a devoção a Nossa Senhora da Nazaré e as peregrinações que todos os anos – em Portugal em setembro, no Brasil
em outubro – atraem milhões de fiéis.
Foi aqui, no Sítio da Nazaré, o cocuruto de uma falésia à beira-mar, que, segundo reza a lenda, Nossa Senhora salvou Dom Fuas
Roupinho da morte certa. O milagre levou o alcaide do Castelo de
Porto de Mós, num gesto de gratidão e devoção, a mandar construir a
Ermida da Memória para guardar a imagem de Virgem Maria a amamentar o Menino Jesus que viajou de Nazaré, na Galileia, até este lugar
onde, durante séculos, permaneceu escondida numa gruta junto ao
mar. Estas e outras histórias sabe-as de cor Júlio Almeida, curador do
santuário. Já a versão brasileira da aparição da figura, conta-a Fafá.
Terá sido um caboclo (um filho de europeu e de índio) que esbarrou com a imagem nas margens de um igarapé (braço de rio).
Tomou-a nos braços e levou-a para casa mas a figura voltou sempre
ao mesmo local. Atento ao sinal divino, o caboclo começou a erguer
pelas suas próprias mãos uma ermida nesse local. É aí que hoje se
encontra a Basílica de Nazaré, ponto fulcral da festa do Círio, que,
todos os anos, desde 1774, se celebra no segundo domingo de outubro em Belém. Uma série de romarias, entre elas o traslado, a roma-

>
(Nazaré), in Galilee, to this place where, for centuries, it remained
hidden in a cave near the sea. Júlio Almeida, curator of the sanctuary, knows these and other stories inside out, while Fafá tells the
Brazilian version of the apparition.
It was a caboclo (child of a European and an Indian) who came
across the image on the banks of an igarapé (creek). He took it home,
but the figure always returned to the same place. Believing it to be
a sign from God, the caboclo began building a hermitage on the site
where the Nazaré Basilica stands today, which is the focal point of
the Círio festivities that have been celebrated every year since 1774,
on the second Sunday of October in Belém. A series of pilgrimages,
such as the traslado (transfer), road, river, youth and the Círio and
Festa processions, are key moments in celebrations that last 15 days.
The highlight of the festival is the five-kilometre parade between the
cathedral and the basilica.
In Nazaré, the Círio is celebrated in September. It’s attended by
many people but can’t be compared to the two million who flock to
Belém. “This year, Our Lady’s cloak in the September procession in
Nazaré is a gift from a Pará woman”, says Júlio.
Sítio is busy with people from all over the world, to-ing and fro-ing between the sanctuary, the hermitage and the São Miguel Fort,
which is the perfect place to watch surfers like Hugo Vau, Garrett
outubro / october 19 _ up
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SOLAR CERCA DO MOSTEIRO
\\\ Antiga morada dos noviços do mosteiro,
o solar é hoje um hotel de charme com
uma vista fabulosa para a fachada do
Mosteiro de Alcobaça. A propriedade
soma uns tantos hectares onde há
espaço para bonitos jardins, piscina,
trilhos pedestres e salas preparadas para
receber todo o tipo de eventos. Na casa
mãe estão os seis quartos e suítes do
hotel, cada qual com seu tema, todos a
combinar a traça original com mobiliário
moderno e com paredes ornadas por
pinturas a carvão de um artista local.
Existem ainda dois apartamentos
perfeitos para serem partilhados por
famílias ou pequenos grupos de amigos.
A fazer pendant com o rol de ofertas,
um serviço atento, próximo e dedicado
que torna ainda melhor uma estadia
que já tinha tudo para ser memorável.

26

\\\ Previously home to novices,
the manor house is now a charming hotel
with a fabulous view of the Monastery
of Alcobaça’s façade. It covers various
hectares with beautiful gardens,
a swimming pool, hiking trails and rooms
prepared to host all kinds of events.
The main house has the hotel’s six rooms
and suites, each with its own theme,
all combining the original style with
modern furniture and walls decorated
with charcoal paintings by a local artist.
There are also two apartments, which
are perfect for families or small groups
of friends. Top-quality service makes
a memorable stay even better.
Rua Dr. Francisco Zagalo, 3, Alcobaça \\\
solardomosteiro.com \\\A partir de / from €85
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ria rodoviária, a fluvial, a da juventude e as procissões do Círio e a da
Festa, são alguns dos momentos chave de uma série de celebrações
que duram 15 dias. O ponto alto da festa é o cortejo de cinco quilómetros entre a catedral e a basílica.
Na Nazaré, o Círio celebra-se em setembro, e a afluência, ainda que grande, não se compara aos dois milhões de pessoas que
afluem a Belém. “Este ano o manto que Nossa Senhora levará na
procissão de setembro na Nazaré será oferta de uma paraense”,
confidencia Júlio.
O rebuliço é grande aqui no Sítio, com gente de todo o mundo a
cirandar entre o santuário, a ermida e o Forte de São Miguel, que,
em dias de mar bravo, é o camarote perfeito para assistir às façanhas de surfistas como Hugo Vau, Garrett McNamara, Maya Gabeira
e outros que se aventuram em ondas tão grandes que são destaque
no Guinness World Records. No sopé há ainda mais para ver. Descer
de funicular é a melhor forma de apreciar, com o devido vagar, a
paisagem: o colorido das barracas de praia, as esteiras com o peixe a
secar ao sol, o casario desalinhado num labirinto de ruas e vielas. No
caminho para o restaurante, o inevitável encontro com as simpáticas nazarenas: figuras da terra, são mulheres de caráter forjado pelo
mar, o mesmo que sulca de rugas as caras dos maridos e filhos que
todos os dias saem para a faina.

McNamara, Maya Gabeira and others who ride world-breaking waves. At the bottom there’s even more to see. Descending slowly by
funicular is the best way to enjoy the scenery: the colourful beach
huts, the fish drying in the sun, the uneven houses in the maze of
streets and alleys. On the way to the restaurant, we inevitably meet
the friendly Nazarenes (fishwives): symbols of the town, they’re
women whose character has been forged by the sea, the same one
that furrows the faces of their husbands and sons who brave the waves to make their living.
At one o’clock we take our places at Taberna d’Adélia, a favourite local eatery. Marco Portugal, one of Adélia’s smiling faces, has
already chosen the menu, which includes an impressive list of starters, barnacles, bruxas (slipper lobster), sardines – a must in the
summer months - and grilled grouper.
Fafá tells us a little more about her new album, which was recorded with a large group that took her out of her comfort zone and
presented her with new challenges. Humana, which was received by
the critics with surprise and enthusiasm, is an intimate record of inconvenient truths, with songs written by Fagner, Calcanhotto, Lulu
Santos, Rui Veloso and Carlos Tê, among others. “It’s so different
from what I’ve been doing that I’ve had people ask me, after a live
performance, ‘Hey!? Where’s the plunging neckline?’”
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TABERNA D’ADÉLIA

\\\ Há gente do mundo inteiro a cirandar entre
o Santuário, a Ermida e o Forte de São Julião.
\\\ There are people from all over the world wandering
between the Sanctuary, Chapel and São Julião Fort.

Nazaré

\\\ Entre apetrechos da faina que mereciam estar num
museu, fotografias de família e réplicas das fachadas
castiças da vila da Nazaré, há muito com que entreter
a vista nesta taberna familiar que é paragem obrigatória
de qualquer bom garfo que se preze. Fafá, habituée por
estas bandas, vai sempre pelo peixe e marisco que,
junto com as famosas caldeirada e cataplana, são
a prata da casa. Antes do prato forte, espaço para as
obrigatórias entradas onde se contam os carapaus
de escabeche. Destaque ainda para a carta de vinhos
onde figuram rótulos muito interessantes que percorrem
as principais regiões vinícolas e castas portuguesas.
A isto soma-se um serviço atento e dedicado e está
feita uma refeição para recordar com gosto!
\\\ With fascinating fishing paraphernalia, family photos
and replicas of traditional Nazaré facades, there’s plenty
to look at in this family establishment, which is a must
for foodies. Fafá, who’s a regular around here, always goes
for the fish and seafood, which, together with the famous
caldeirada and cataplana stews, are local favourites.
Before the main course, try the great starters, which
include mackerel escabeche. Another highlight is the wine
list, which boasts interesting bottles that encompass the
main Portuguese wine regions and grape varieties. All this
and the attentive service make it a meal to remember!
Edifício Estiva, Rua das Traineiras, 12, Nazaré \\\fb.com/tabernadadelia

Santuário da Nazaré / Nazaré Sanctuary

>
O almoço tem hora marcada. À uma em ponto sentamo-nos à
mesa na Taberna d’Adélia, um favorito por estas paragens. Marco
Portugal, uma das caras sorridentes d’Adélia, já escolheu o menu,
que inclui um impressionante rol de entradas, percebes, bruxas,
sardinhas – obrigatórias nos meses de verão – e cherne grelhado.
Fafá aproveita a pausa para contar um pouco mais sobre o seu
novo disco, um trabalho de uma grande equipa que a tirou da sua
zona de conforto e a lançou em novos desafios. Humana, recebido pela crítica com surpresa e muito entusiasmo, veste-se de um
registo íntimo e sussurrado para dizer algumas verdades inconvenientes. Com temas de Fagner, Calcanhotto, Lulu Santos, Rui Veloso e Carlos Tê, entre outros. “É tão diferente do que tenho feito
que já tive quem perguntasse, depois de uma apresentação ao vivo,
‘Ué!? Cadê o decote?’”

III ACTO: ÓBIDOS

Num dia de verão agradável como este, é natural que as ruas estreitas
de Óbidos pareçam ainda mais apertadas de ver passar tanto viajante. Fafá avança a prestações pela Rua Direita, já que de todos os lados
chegam abraços, beijos e pedidos para tirar uma selfie. Atalhamos
por uma rua secundária e subimos ao antigo campo da bola para ver
a vila das alturas. As buganvílias em flor, as casas caiadas de branco
28

Ermida da Memória / Chapel
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ACT III: ÓBIDOS

On such a pleasant summer’s day as this, it’s normal that the narrow
streets of Óbidos seem even more crowded with so many tourists.
Fafá walks up Rua Direita in stages, with various hugs, kisses and
requests for selfies. We take a short cut via a side street and climb to
the old football field to see the town from on high. The bougainvillea in bloom, the whitewashed houses and the coloured stripes decorating the façades are veritable postcards. Then there are the bell
towers of the Santa Maria, São Pedro and Santiago churches, which
have been converted in unique bookshops. The medieval wall hems
Óbidos in, and the castle watches over the floodplains stretching
out below. More than a just a pretty place, Óbidos is a proud member of UNESCO’s Cities of Literature. The reason stems from the 12
bookshops that occupy the town’s shops, churches, museums and
galleries, where literature is celebrated in October. Like the Círio da
Nazaré in Belém, Óbidos is also a place of pilgrimage, with hundreds
of Portuguese and foreign authors participating in the International
Literary Festival of Óbidos and crowds of avid readers coming for
book launches, reading marathons, concerts, performances, film
sessions and exhibitions (foliofestival.com).
In Praça de Santa Maria, the town’s nerve centre, our legs need
a rest and our throats appreciate a little refreshment with the tra-

up _ outubro / october 19

09 FIM-DE-SEMANA.indd 28

12/09/2019 16:14

09 FIM-DE-SEMANA.indd 29

12/09/2019 16:14

01

F I M D E S E M A NA P E R F E I T O /
A PERFECT WEEKEND

Óbidos

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Óbidos:
Igreja de Santa Maria/ church

30

Ginjinha / liqueur

Óbidos
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e as riscas coloridas a debruar as fachadas são cartões postais. Isso e
os campanários das igrejas de Santa Maria, de São Pedro e de Santiago, hoje convertida numa livraria sui generis. A muralha medieval
debrua a vila, e o castelo vigia as várzeas que se espraiam no sopé.
Mais do que vila presépio, Óbidos é orgulhosa integrante da
rede de Cidades Literárias da UNESCO. A culpa é das 12 livrarias
que ocupam lojas, igrejas, museus e galerias do burgo, sendo outubro o mês de celebrar a literatura. Na mesma ocasião do Círio
da Nazaré em Belém, Óbidos também será alvo da romaria. Nessa
altura centenas de autores nacionais e estrangeiros chegam à vila
para participar no Festival Literário Internacional de Óbidos e com
eles vêm multidões de ávidos leitores para participar em novos
lançamentos, maratonas de leitura, concertos, performances, sessões de cinema e exposições (foliofestival.com).
Na Praça de Santa Maria, coração palpitante da vila, as pernas
pedem descanso e a garganta agradece um bálsamo. À boleia da
ginjinha, o licor típico de Óbidos, Fafá desfia mais um novelo de
histórias e, num saboroso regresso à infância, lembra as brincadeiras com os irmãos à sombra da ginjeira da avó. E assim, embalados pelo seu infindável repertório de histórias, tão vasto e diverso
quanto o seu repertório musical, viajamos pelo mundo de Fafá (que
nunca foi só de Belém). U

ditional cherry liqueur of Óbidos. As we drink, Fafá recalls playing
with her siblings under her grandmother’s cherry. And so, lulled by
her endless repertoire of stories, as vast and diverse as her music, we
experience the world of Fafá (who was never just from Belém). U

AO VIVO / LIVE
\\\ Durante outubro Fafá está em
digressão por Portugal com o espetáculo
Guitarradas do Pará. A digressão
portuguesa do disco Humana está
prevista para o começo do próximo ano.

\\\ During October, Fafá is on tour
in Portugal with the Guitarradas
do Pará show. The Portuguese tour
for Humana is scheduled for the
beginning of next year.

fafadebelem.com.br \\\fb.com/fafadebelemoficial
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Better
stopover
than
ﬂyover
Prolongue a sua escala em Portugal até 5 noites,
sem custos adicionais na viagem. Selecionámos
para si vantagens exclusivas, com hotéis a preços
Prolonguevinho
a sua escala
em em
Portugal
até 5 noites,
especiais,
gratuito
restaurantes
sem custos adicionais
na viagem.
Selecionámos
aderentes
e descontos
em inúmeros
para si vantagens
exclusivas,
com hotéisparceiros.
a preços

especiais,
vinho
eminrestaurantes
Turn
your stop
intogratuito
a Stopover
Portugal, for up to 5 nights,
aderentes
e
descontos
em
inúmeros
parceiros.
with no additional costs to your airfare. We
added exclusive
beneﬁts
juststop
for you,
specialinhotel
prices,
Turn your
into with
a Stopover
Portugal,
forfree
up wine
to 5 nights,
atwith
selected
restaurants
and
discounts
with
numerous
partners.
no additional costs to your airfare. We added exclusive
beneﬁts just for you, with special hotel prices, free wine
at selected restaurants and discounts with numerous partners.

portugalstopover.ﬂytap.com
09 FIM-DE-SEMANA.indd 31

12/09/2019 16:14

01

TALENTO PORTUGUÊS /
PORTUGUESE TALENT

\\\PRONTA
PARA O
CLOSE-UP
\\\READY
FORTHE
CLOSE-UP
\\\ M A R I A J O Ã O B A S T O S , U M A D A S M A I S T A L E N T O S A S A T R I Z E S
PORTUGUESAS, É ADMIRADA TANTO NO CINEMA COMO NA TELEVISÃO.
AGORA DÁ O SALTO PARA A NETFLIX E O MUNDO PODE SER DELA.
\\\ O N E O F T H E M O S T T A L E N T E D P O R T U G U E S E A C T R E S S E S ,
MARIA JOÃO BASTOS IS ADMIRED IN BOTH CINEMA AND TELEVISION.
NOW SHE’S MOVING INTO NETFLIX, THE WORLD’S HER OYSTER.
por / by PATRÍCIA BARNABÉ
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\\\ Nomes
grandes:
filmou com
Fernando
Lopes,
Ruy Guerra
e José Padilha.
\\\ Major
names she
has worked
with include
Fernando
Lopes, Ruy
Guerra,and
José Padilha.
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iscretamente sentada num
pequeno jardim recolhido da
azáfama da Avenida da Liberdade, no Hotel Valverde, em Lisboa,
a sombra do seu perfil bem desenhado, clássico e irónico, perfeito no
blazer preto e cabelo impecavelmente
apanhado, parece um plano cinematográfico. Transversal, carismática, felina, enche o
ecrã com a qualidade do talento, sem lugar e sem tempo. Quando recorda a infância em Benavente, no Ribatejo, terra de planícies largas banhadas pelo Tejo, é firme
nas raízes que a sustentam. “Continuo a identificar-me
muito com aquela menina que saiu de lá com 17 anos. A
memória maior tem que ver com a liberdade e a união que
o campo traz. Não só na relação com os meus pais, mas
por viver numa vila muito pequena onde toda a gente se
conhece: as portas ficavam abertas, essa sensação de família, a minha e os que moravam perto. Fui muito feliz.”
O saleiro era o microfone, fingia que estava a apresentar
o telejornal, organizava teatros e festivais da canção e
vendia entradas aos vizinhos, brincava ao espelho com a
maquilhagem e “percebia que mudava de personagem”.
Entrou para o Teatro Amador de Benavente com 12 anos,
era a mais nova, a mãe sempre nos bastidores a penteá-la,
a maquilhá-la, a vesti-la, o pai e as duas irmãs atentos na
plateia. Chegava da escola e aninhava-se no pai para ver
a novela do meio-dia: “Lembro-me de lhe dizer ‘Um dia
vou estar ali’ e ele respondia ‘Claro que vais’”.
Aos 17, já em Lisboa, estuda Comunicação para agradar aos pais, mas “nunca quis exercer”. Numa sátira sobre
a vida de Maria Callas que preparou com as amigas para a
cadeira de teatro, lecionada por Filipe La Féria, conhecido
encenador de teatro popular, acaba de joelhos no chão, e
ele grita: “Você é uma atriz!”, ri-se. Aos 18 foi para Brighton aprender inglês, fez um curso de casting e vídeo e
outro de manequim e foi abordada na rua pela Elite Models: “Chegas de uma cidade pequena…”. Começou a
fotografar para revistas e a fazer anúncios, “a trabalhar
tanto…”, naturalmente entrava no universo das câmaras
e da representação. Nem por acaso, anos depois foi rosto da Jaguar, Furla e Piaget, e capa de diferentes revistas
femininas e de moda. Quando foi fazer a escola de atores
para Nova Iorque, já tinha participado numa telenovela,
num telefilme e numa série. Ainda existiam preconceitos em relação às atrizes vindas da televisão, mais ainda da moda, mas ela não quis saber: “Nunca decidi com
base no que as pessoas pensam, mas essas coisas mexem
contigo, e queria aprender técnica, antes era tudo intuitivo”. Estudou a técnica Lee Strasberg e de Meisner, mais
tarde Michael Chekov, em Bruges, e continua até hoje a
estudar. “Nova Iorque foi das cidades onde mais gostei
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itting discretely in a small public garden, away from the hustle of the Avenida da Liberdade,
the shadow of her well-designed, classic and ironic profile, perfect in black blazer and impeccably tied-back hair,
seems like a scene from a film. Versatile, charismatic, feline, she fills the screen with the quality of her placeless
and timeless talent. When she recalls her childhood in
Benavente, in the Ribatejo, land of wide plains bathed
by the Tagus, she’s secure in the roots which underpin
her. “I still really identify with the girl who left there at
17. My greatest memory is the freedom and togetherness
the countryside brings. Not only in my relationship with
my parents, but from living in a really small village where
everybody knows each other: doors unlocked, the feeling of family, my own and those who lived nearby. I was
very happy.” The salt cellar was the microphone, she’d
pretend she was presenting the news, organise plays and
song festivals and sell tickets to the neighbours. She’d
mess around in front of the mirror with make-up and
“understood that she’d changed character”. She joined the Teatro Amador de Benavente at 12, the youngest
member. Her mum would be backstage fixing her hair,
putting on her make-up, dressing her, while her dad and
two sisters watched attentively in the audience. She’d get
home from school and snuggle up with her dad to watch the midday soap opera: “I remember telling him ‘One
day I’ll be there’ and he replied ‘Of course you will’”.
At 17 and already in Lisbon, she studied Communication to please her parents, but “never wanted to work
in the area”. In a satire about the life of Maria Callas she
prepared with her friends for the drama module, taught
by well-known popular theatre director Filipe La Féria, she ended up kneeling on the floor and he shouted
“You’re an actress!”. At 18 she went to Brighton to learn
English, did a casting and video course and another in
modelling and was approached in the street by Elite Models: “You arrive from a small city…”. She started doing
photos for magazines and adverts, “working so much…”,
naturally she moved into the world of video cameras and
acting. Not by chance, years later she was the face of Jaguar, Furla and Piaget and on the front cover of women’s
and fashion magazines. When she went to acting school
in New York, she’d already been in a soap opera, a television film and a series. There were still prejudices about
television actresses and even more about fashion, but she
didn’t care: “I’ve never made decisions based on what
people think, but those things get to you and I wanted to
learn method; before it was all intuitive”. She studied the
Lee Strasberg and the Meisner method, later the Michael
Checkov method in Bruges, and is still studying today.
“New York was one of the cities I most enjoyed living in,
it’s a stage all day, art everywhere, I got lost in it, I’d arri-

up _ outubro / october 19

10 TALENTO_F.indd 34

13/09/19 17:01

Patrícia Andrade

A Espia / Twenty-Four Land

>

>

de viver, é um palco o dia inteiro, arte por todo o lado,
perdia-me, chegava a casa cheia de mundo.” Tinha aulas
das nove às cinco, ficava na escola a ensaiar e estudava à
noite, “estava tão focada”. Recebe uma chamada da Rede
Globo quando interrompe os estudos para vir a Portugal
fazer uma novela: “Achei que era uma piada.” Ligou para
a sua professora nos EUA: “Tens de ir”, disse-lhe. Participou em Clone de Glória Peres e lembrou-se das conversas
com o pai, que entretanto perdeu. Ficou no Brasil cinco
anos: “Depois do meu país, o Rio de Janeiro é a única cidade aonde sinto que pertenço, tive a sensação de que estava no lugar certo e ia ser muito feliz, e fui. Na altura, era
complicado teres oportunidades internacionais, foi muito
emocionante.”

ve home full of the world.” She had classes from nine till
five, would stay at the school rehearsing and studied at
night, “I was so focussed”. When she took a break from
her studies to film a soap in Portugal, she got a call from
Rede Globo; “I thought it was a joke”. She called her teacher in America who told her: “You have to go”. She was
in Glória Peres’ Clone and remembers her chats with her
dad, who she’s since lost and spent five years in Brazil:
“Apart from my own country, Rio de Janeiro’s the only
city where I feel like I belong, I felt like I was in the right
place and would be really happy, and I was. At the time
it was really difficult to get international opportunities, it
was so exciting”.

DESAFIANDO MALKOVICH

She became a fixture on the screen. It started in 2005
with two television films by Tiago Guedes and Guedes
and Frederico Serra. She also worked under Ruy Guerra,
José Farinha and Francisco Manso, as well as performing
in Fernando Lopes’ Câmara Lenta. But she gained greater
visibility when she starred in Raoul Ruiz’s “masterpiece”
Mistérios de Lisboa (2012), acted alongside John Malkovich in Valeria Sarmiento’s Lines of Wellington (2012) and
in Michael Sturminger’s Casanova Variations in 2014. In
Mistérios de Lisboa, her portrayal of Angela de Lima was
a “big challenge”, but earned her several awards, not
just in Portugal – Indiewire nominated her and Variety
included hers amongst the best female performances of
the year, alongside Helen Mirren and Julianne Moore;
she “couldn’t believe it”. In Lines of Wellington, her only
scene with Malkovich is a highlight of the film and was
much praised at the Festival de San Sebastián. “Malkovich would say: “I’m leaving soon, you’re achieving more
in one scene than I am in the whole film!” she remembers, laughing.
She’s played many memorable characters. She starred
in the series Equador (2009), “a wonderful production”
based on the book of the same name by Miguel Sousa Tavares, and was a magnificent Vera Lagoa in As Três Mulheres about three outstanding characters (journalist Lagoa, writer Natália Correia and editor Snu Abecassis) who
met in Lisbon during the dictatorship. She wore Lagoa’s
clothes and jewellery and went to sleep listening to her
voice “until I’d transformed completely”. “I fell in love;
she was a hurricane. It took me ages to let her go” she
smiles. In the 25th edition of the Shanghai TV Festival, one
of the world’s biggest, the series was nominated for the
Magnolia Awards in the TV Drama category, and also for
the Latin American Platino Awards. One of her biggest
challenges was the character Liliana Marise, a bankrupt
pop singer from the soap Destinos Cruzados who unexpectedly “came to life”. She was so successful she could

Tornou-se um rosto presente no ecrã. Começara em 2005
com dois telefilmes de Tiago Guedes e deste com Frederico Serra, filmou com Ruy Guerra, José Farinha e Francisco Manso, também entrou em Câmara Lenta, de Fernando
Lopes, mas a projeção veio quando protagonizou Mistérios
de Lisboa de Raoul Ruiz, em 2010, “uma obra-prima”, e
quando contracenou com John Malkovich em As Linhas
de Wellington, de Valeria Sarmiento, em 2012, e em As
Variações de Casanova, de Michael Sturminger, em 2014.
No primeiro, a sua Angela de Lima, “um grande desafio”,
valeu-lhe vários prémios, não só em Portugal – a Indiewire nomeou-a e a Variety destacou-a entre a melhores
performances do ano, ao lado de Helen Mirren e Julianne
Moore, “não queria acreditar”. No segundo, a sua única
cena com Malkovich marca o filme, e foi muito elogiada
no Festival de San Sebastián. “O Malkovich dizia: ‘Não
tarda vou-me embora, estás a fazer mais sucesso com
uma cena do que eu com o filme inteiro!”, recorda a rir.
São muitas as suas personagens marcantes, foi protagonista na série Equador, em 2009, “uma produção espetacular” baseada no livro homónimo de Miguel Sousa Tavares, e foi uma magnífica Vera Lagoa em As Três Mulheres
sobre três marcantes personalidades – aquela jornalista, a
escritora Natália Correia e a editora Snu Abecassis – que se
cruzaram na Lisboa da ditadura. Usou a roupa e as joias de
Lagoa e adormecia a ouvir a sua voz “até [se] transformar
completamente”. “Apaixonei-me, ela era um furacão,
demorei a largá-la”, sorri. Na 25ª edição do Shangai TV
Festival, um dos maiores do mundo, a série foi nomeada
para o Magnolia Awards na categoria TV Drama, e também
para os prémios Platino da América Latina. Um dos seus
maiores desafios foi a personagem Liliane Marise, uma
cantora popular falida saída da novela Destinos Cruzados e
que “ganhou vida própria” inesperadamente. “Teve tanto
sucesso que teve de deixar de ser falida”, ri-se, e de uma
só canção nasceu um CD (foi disco de ouro) e encheu con-

CHALLENGING MALKOVICH

\\\Contracenou
com Malkovich
numa única
cena. Sucesso
enorme e o
ator brincou,
dizendo-se
ameaçado.
\\\ She acted
alongside
Malkovich in
just one scene.
It was a real
success and
the actor joked
that he felt
threatened.
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Mecanismo / The Mechanism

\\\ “Depois do
meu país, o
Rio de Janeiro
é a única
cidade aonde
sinto que
pertenço, tive
a sensação de
que estava no
lugar certo
e ia ser muito
feliz, e fui.”
\\\ “Apart
from my own
country, Rio
de Janeiro’s
the only city
where I feel
like I belong,
I felt like
I was in the
right place
and would be
really happy,
and I was.”
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certos. Nunca tinha feito comédia, mas montou todo um
boneco: “Sou tímida, mas às vezes tenho uma lata, não sei
de onde vem!” Autocarros atravessaram o país para vê-la,
até as comunidades emigrantes. “Vivia-se um momento
de crise em Portugal, as pessoas chegavam a casa e estavam uma hora a rir com a Liliane, divertida, genuína, tão
p’ra cima. Ensinou-me muito.”

no longer be bankrupt” she laughs, and from one song
came a CD (gold disc) and sold-out concerts. She’d never
done comedy, but really went to town: “I’m shy, but sometimes I can be so cheeky, I don’t know where it comes
from!”. Buses crossed the country to see her, even Portuguese living abroad. “Portugal was going through an
economic crisis, people got home and could laugh with
fun, genuine, Liliane. She taught me a lot”.

OBSERVAR

Agora podemos vê-la na segunda temporada de Mecanismo, série polémica de José Padilha (de Tropa de Elite e Narcos) para a Netflix, baseada no livro do jornalista Vladimir
Netto, que fez a investigação da Operação Lava Jato, e em
torno do juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil e assunto quente naquele país.
“É uma história de homens; essencialmente ela é a mulher
do todo-poderoso, e acaba por ter um papel importante.
Ela vive numa enorme contenção, foi difícil passar desespero e drama no silêncio, é um trabalho importante na
minha carreira.” Também a veremos em A Espia (Twenty-Four Land em inglês), onde contracena com a luso-americana Daniela Ruah, conhecida por NCSI: Los Angeles,
um retrato de Portugal durante a II Guerra Mundial, lugar
de passagem e de fuga e palco da espionagem internacional. “Existem histórias inacreditáveis”, diz, e lembra que
Ian Fleming se inspirou na época e na sua passagem pelo
Estoril para criar o agente secreto 007. Também regressa à telenovela, a primeira em quatro anos, porque gosta
muito do autor Rui Pena. E se a televisão é o seu recreio,
o fascínio vem do mistério do cinema. Num mundo ideal,
teria trabalho com John Cassavetes, brinca, e não descarta
a possibilidade de realizar – “Mas não sei se me conseguiria distanciar, a minha grande paixão é representar”.
Lamenta ter feito pouco teatro, só em âmbito escolar e O
Método de Gronholm, do catalão Jordi Galceran, em 2005.
“Gostava de ter convites para fazer uma coisa que me
tirasse o fôlego, exigente e profunda.” Elogia o trabalho
de Miguel Seabra no Teatro Meridional (Lisboa), “mas a
oportunidade certa virá a seu tempo.” A sorte dá imenso trabalho, “mas se aparecer e não estiveres preparada,
não te adianta de muito, tens de trabalhar para, se aparecer, agarrares a oportunidade. É preciso estar sempre
a evoluir, nem que seja a conhecer o mundo e pessoas
interessantes”. É isso que faz quando vai viver para outras cidades ou viaja por temporadas, apesar da agenda
impossível. “Adoro a sensação de ir àquele café, cumprimentar a pessoa que me vende o pão, ter tempo para
absorver a cultura, me encher desse novo mundo. Viajar
é o maior prazer que tenho, alimenta-me, até no meu
trabalho. Passo horas a observar as pessoas quando viajo, e também me observo, nós atores estamos sempre a
observar-nos.” U

OBSERVE

We can now see her in the second season of The Mechanism, the controversial Netflix series by José Padilha (Elite
Squad and Narcos). Based on the book by journalist Vladimir Netto, who investigated Operation Car Wash, it revolves around this hot topic in Brazil and Judge Sérgio Moro,
current Brazilian Minister of Justice and Public Security.
“It’s a story about men. Basically she’s the wife of the all-mighty and ends up playing an important role. She lives
under great constraint, it was difficult to go through such
despair and drama in silence, it’s an important job in my
career.” We’ll also be seeing her in Twenty-Four Land,
where she acts alongside Luso-American Daniela Ruah
(NCSI: Los Angeles), a portrait of Portugal during the Second World War, a place of passage and escape and stage
for international espionage. “There are some unbelievable stories” she says and remembers that Ian Fleming
was inspired by the period and his time in Estoril when
he created secret agent 007. She’s also returning to soaps,
her first in four years, because she really likes writer Rui
Pena. And if television is her playground, her fascination
comes from the mystery of cinema. In an ideal world,
she’d have worked with John Cassavettes, she jokes, but
doesn’t rule out directing one day. “I don’t know if I’d be
able to distance myself. My passion is acting”. She rues
having done so little theatre, only at school and El Mètode
Grönholm by Catalan Jordi Galceran in 2005. “I’d like to
be invited to do something that took my breath away,
demanding and profound”. She praises the work of Miguel Seabra at Teatro Meridional (Lisbon), “but the right
opportunity will come up in its own time”. Luck plays it
part, “but if it appears and you’re not ready, it won’t get
you far, you’ve got to be ready grab the opportunity. You
need to develop constantly, even if it’s just discovering
the world and meeting interesting people”. That’s what
she does when she moves to different cities or travels,
despite her packed diary. “I love the feeling of going to
the café, greeting the person who sells me bread, having
time to absorb the culture, breathing in this new world.
Travelling is my greatest pleasure, it feeds me, even in
my work. I spend hours observing people when I travel,
and I also observe myself. We actors are always observing ourselves”. U

up _ outubro / october 19

10 TALENTO_F.indd 36

13/09/19 17:01

Karima Shehata / Netflix

10 TALENTO_F.indd 37

13/09/19 17:01

O outono
chegou
a voar
Autumn just flew
by us

Trolley It’s Time to Travel TAP
- Salmão
Trolley It’s Time to Travel TAP - Salmon

195€ | 48.750 Milhas
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Marta Félix
Assistente
de Bordo TAP

Flight Attendant at TAP

RevUP_460x275mm_OUT.indd
1
19
NECESSAIRE.indd 84

16/09/2019 14:54

Bolsa Preta Heritage

Colar Coleção Motor de Avião

89€ | 22.250 Milhas

81,50€ | 20.375 Milhas

Black Heritage Shoulder Bag

Miles

A330-900 neo 100 TH
A330-900 neo 100 TH

24,95€ | 6.238 Milhas
Miles

Collection Airplane Engine Necklace

Miles

Brincos Coleção Motor de Avião
Collection Airplane Engine Earrings

49,90€ | 12.475 Milhas
Miles

Água de Colónia Antiga TAP

Edredão de Casal 250x260

20€ | 5.000 Milhas

90,20€ | 22.550 Milhas

Eau de Cologne Antiga Special Edition TAP

Miles

Duvet Cover Couple

Miles

Aterre no outono com o pé direito.
Desde trolleys, a edredões e acessórios
de moda, aproveite o melhor deste
outono com os produtos TAP.
Land in the autumn with the right foot and TAP
products. From trolleys to duvets and fashion
accessories, enjoy the best of this autumn with
our suggestions.

Avião TAP com Acessórios
TAP Aircraft with Accessories

29,90€ | 7.475 Milhas
Miles
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VILA GALÉ DOURO
VINEYARDS
ARMAMAR
\\\ Azeite e vinho, silêncio e paz. Numa paisagem de cortar a respiração.
\\\ Olive oil and wine, silence and peace, all in a breathtaking landscape.
po r / b y RITA CARDOS O
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Vila Galé é neste momento o segundo maior grupo
hoteleiro português e anda de olho no Vale do Douro há algum tempo. Em 2015 instalou-se defronte à
vila do Pinhão e abriu o V.G. Collection Douro.
Agora, com uma vertente mais de agro e enoturismo chegou – com tudo! – a Armamar, à centenária
Quinta do Val Moreira, e abraça a produção de vinhos do Porto (um dry branco e dois tawny de dez
e 20 anos) e Douro (um tinto e um branco). A quinta, com cerca de 25 hectares, reserva quatro para
amendoal e olival, e produz ótimo azeite. Fica no
ponto de encontro entre os rios Tedo e Douro,
numa das vistas mais bonitas da região.
Para já, pode-se usufruir de um dos sete quartos (standard, suíte,
suíte duplex e suíte deluxe), estando prevista a construção de mais
unidades de alojamento, ficando com um total de 49 quartos e suítes
em breve. Não deixe de dar um mergulho na piscina ou de absorver a
tranquilidade do vale na varanda do quarto. O silencio aqui é divino!
Se tiver a sorte de estar lua cheia, espere-a quando ela começa a espreitar por detrás da encosta em frente ao bar Val Moreira, com terraço panorâmico, com um belo copo de vinho a fazer-lhe companhia.
Deixe que a vista se entranhe um pouco mais durante uma refeição no
restaurante e aprecie as iguarias da gastronomia local, como o cabrito,
o cachaço ou o pão caseiro, e a charcutaria e queijos DOP que casam
na perfeição com os néctares. Se a gula falar mais alto, ataque o folhado de maçã de Armamar com leite de amêndoa e gelado de nata. Na
adega pode fazer visitas e provas todos os dias, e é também aí que se
vê a peça do artista plástico albanês Saimir Strati, um mural com uma
paisagem do Douro feito com cerca de sete mil rolhas.
Em suma, se ainda não estiver convencido, vá por nós: quer pôr
os pés de molho, dar de caras com uma vista de cortar a respiração,
comer e beber do melhor que há e usufruir de umas das regiões mais
bonitas do nosso país? Não procure mais, é aqui! U
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ila Galé is currently the second largest hotel group in Portugal
and has had its eye on the Douro Valley for some time, first
setting up shop opposite the town of Pinhão in 2015 with the
V.G. Collection Douro unit. Now, with a more agro and wine
tourism bent, it has arrived in Armamar, at the century-old Quinta
do Val Moreira, where it also produces port (one dry white and a ten
and 20-year-old tawny) and Douro table wines (one red and one
white). The farm, which boasts around 25 hectares, has four of them
reserved for almond and olive groves, and produces excellent olive
oil. Situated where the Tedo and Douro rivers meet, this is one of the
region’s most beautiful places.
For now, you can enjoy one of the place’s seven rooms (standard, suite, duplex suite and deluxe suite), however, more accommodation is planned, with a total of 49 rooms and suites soon to
be built. Take a dip in the pool or just enjoy the peace of the valley
on the bedroom balcony. The silence here is divine! If you’re lucky
enough to get a full moon, wait for it to peek from behind the slope
opposite the Val Moreira bar, sitting on its panoramic terrace with a
nice glass of wine for company. Soak up the view at the restaurant
and feast on the local cuisine, which includes delicious goat, beef
shoulder and homemade bread, not forgetting the PDO (Protected
Designation of Origin) charcuterie and cheeses that pair perfectly with the wines. If you’re still feeling a little gluttonous, try the
Armamar’s apple strudel with almond milk and cream ice cream.
You can visit the winery and do tastings every day, as well as marvel
at Albanian artist Saimir Strati’s mural of a Douro landscape made
of about 7,000 wine corks.
To cut a long story short, if you’re still not convinced, take it
from us: if you want to soak your feet, gaze at a breath-taking view,
eat and drink the finest fare and enjoy one of Portugal’s most beautiful regions? Look no further! U
vilagale.com \\\valmoreira.com \\\A partir de / from €180

AQUI GANHA MILHAS
EARN MILES HERE
MILES & GO
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SUCESSO EM PORTUGUÊS /
PORTUGUESE SUCCESS

O PAÍS É UM
ESTÚDIO /
THE COUNTRY
AS STUDIO
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\\\ A P I C P O R T U G A L – P O R T U G U E S E
FILM COMMISSION PROMOVE O TERRITÓRIO
COMO DESTINO INTERNACIONAL DE
GRANDES FILMAGENS. HOLLYWOOD,
BOLLYWOOD, CINEMA INDEPENDENTE,
SÉRIES DE TELEVISÃO, PRODUÇÃO DIGITAL:
ESTE É O LUGAR DESEJADO POR TODOS.
E NÃO FALTAM APOIOS ESTATAIS.
\\\ P I C P O R T U G A L – P O R T U G U E S E F I L M
COMMISSION PROMOTES THE COUNTRY AS
AN INTERNATIONAL DESTINATION FOR MAJOR
FILM SHOOTS. HOLLYWOOD, BOLLYWOOD,
INDEPENDENT CINEMA, TV SERIES, DIGITAL
PRODUCTION: THIS IS THE PLACE EVERYBODY
WANTS TO BE. AND THERE’S NO LACK
OF STATE SUPPORT EITHER.
p o r / b y H E RM Í NIA SA RA IVA
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Colour Out of Space

Frankie

H
P

\\\ Distâncias
curtas, paisagem
diversificada,
300 horas anuais
de sol. O país é
um paraíso para
realizadores.
\\\ Short
distances, varied
landscapes,
300 sunny days a
year. The country
is a paradise for
film directors.
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á uma personagem não-humana
portuguesa que atravessa o novo filme do americano Ira Sachs, tão presente como Isabelle Huppert, Brendan Gleason e Marisa Tomei. Em
Frankie, estreado no Festival de
Cannes, cada imagem poderia ser
um cartão postal de Sintra, Património Mundial da Humanidade: a
vila, a névoa que envolve o verde da
serra, a Peninha, a Regaleira, o elétrico e a Praia das Maçãs.
Com um orçamento de €2,2 milhões, Frankie foi um
dos mais de 30 filmes produzidos com financiamento
do Fundo de Apoio ao Turismo e ao Cinema (FATC),
mas, por a rodagem se ter iniciado em outubro de 2018,
ainda não entra nas contas da PIC Portugal – Portuguese Film Commission (PFC), o “braço armado da
promoção do país” enquanto destino de filmagens de
produções nacionais, internacionais ou coproduções.
Até há cerca de dois meses a PFC partilhava em
Lisboa o espaço dos antigos laboratórios da Companhia Portuguesa de Filmes Sonoros Tobis Klangfilm
com o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA). Foi
aqui que se instalaram, na década de 1930, as primeiras salas de som, laboratórios de fotografia e de revelação e salas de mistura. Hoje há uma antiga câmara
recuperada à entrada e nas paredes grandes pósteres
do novo cinema português: alguns tão recentes como
Razão Entre Dois Volumes, de Catarina Sobral, ou mais
antigos, como Vale Abraão, de Manoel Oliveira. Ao
fundo de um corredor há uma porta envidraçada de
onde se veem os estúdios da Tóbis. Ali se filmaram algumas das mais emblemáticas comédias portuguesas
dos anos 30 e 40: A Canção de Lisboa, o primeiro de
todos, O Pátio das Cantigas, A Menina da Rádio, O Pai
Tirano. Ali será montado, dentro de dias, o escritório
Inês Queiroz, diretora executiva da PFC.
Esta é uma das sete vidas de Inês. Já foi jornalista,
assessora de imprensa, gestora de marca, teve a sua
própria editora, e agora cabe-lhe, em conjunto com
o film commissioner Manuel Claro, definir a política de
promoção de Portugal enquanto destino de filmagens.
Também lhes compete criar as condições para fazer
da PFC “ponto de entrada único do processo de filmagens”, facilitando e simplificando os procedimentos.
“A Portugal Film Commission representa a vontade do
Governo português, que criou um sistema de incenti-
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here’s a non-human Portuguese character that
appears in American director Ira Sachs’s new
film. And it’s as obvious as the stars Isabelle
Huppert, Brendan Gleason and Marisa Tomei.
Every image in Frankie, which made its premiere at
the Cannes Festival, could be a picture postcard of the
World Heritage Site, Sintra: the town, the mist that
envelops the mountains, Peninha, Regaleira, the tram
and Praia das Maçãs beach.
With a budget of €2.2 million, Frankie was one of
the 30 films produced with financial backing from the
Tourism and Cinema Support Fund (Fundo de Apoio
ao Turismo e ao Cinema - FATC), however, because
they started shooting in 2018, it doesn’t show up on
the books of PIC Portugal – Portuguese Film Commission (PFC), the “country’s top promotion body”
when it comes to the filming of domestic, international and co-produced productions.
Until about two months ago, the PFC shared the
old Companhia Portuguesa de Filmes Sonoros Tobis
Klangfilm laboratories with Instituto do Cinema e
Audiovisual (ICA) in Lisbon. It was here, in the 1930s,
that the first sound rooms, photo and developing labs,
and mixing suites were set up in Portugal. Nowadays,
there’s an old renovated camera at the entrance with
large new Portuguese cinema posters hanging on the
walls: some as recent as Catarina Sobral’s Razão Entre Dois Volumes, or older ones, like Manoel Oliveira’s
Vale Abraão. At the end of the corridor there’s a glass
door through which we can see the Tóbis studios. It
was here that some of the most iconic Portuguese
comedies of the 1930s and ’40s were made: A Canção
de Lisboa, the first of all of them, O Pátio das Cantigas,
A Menina da Rádio, O Pai Tirano. In a matter of days,
the PFC’s executive director, Inês Queiroz will move
into her office there.
This is one of Inês’s nine lives. She has been a
journalist, a press secretary, a brand manager, has
had her own publisher’s, and now it’s her job, together with film commissioner Manuel Claro, to define policy for promoting Portugal as a destination
for filming. It’s also up to them to create the right
conditions, so that the PFC is “the only entry point
for the filming process”, facilitating and simplifying
procedures. “The Portugal Film Commission represents the will of the Portuguese government, which
created an incentive system via [the official departments of] Culture and Tourism, and needed a struc-
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Jab Harry Met Sejal

NÚMEROS /
NUMBERS

45

candidaturas ao Fundo de Apoio
ao Turismo e ao Cinema /
Applications to the Tourism
and Cinema Support Fund

32

candidaturas aprovadas /
Approved applications

€42 000 000
investimento global
dos projetos aprovados /
Overall investment in
approved projects

€12 500 000
incentivos atribuídos /
Incentives attributed

10

número de filmes produzidos
em Portugal por Bollywood /
Number of Bollywood films
produced in Portugal

50

países com acordos
de coprodução /
Countries with
co-production agreements

48

Le Cahier Noir

>

>

vos, através [dos departamentos oficiais] da Cultura
e do Turismo, e precisava de uma estrutura que fosse
representativa daquilo que é a vontade do país para
captar filmagens”, diz Inês Queiroz, referindo-se ao
FATC, cuja dotação poderá chegar até €50 milhões.
Ao longo do últimos anos foram rodados em Portugal filmes como Le Divan de Staline, de Fanny Ardant, com Gérard Depardieu; The Promise, de Terry
George, com Christian Bale e Oscar Isaac; Jab Harry Met Sejal, de Imtiaz Ali, com Shah Rukh Khan e
Anushka Sharma, superestrelas de Bollywood; Le
Cahier Noir, de Valeria Sarmiento, com Niels Schneider; The Man Who Killed Don Quixote, de Terry
Gilliam, com Jonathan Pryce e Adam Driver; ou o
recentíssimo Color Out of Space, de Richard Stanley,
com Nicolas Cage.

ture that represented the country’s desire to attract
film shoots”, says Inês, referring to FATC, which has
a budget of up to €50 million.
Over the last years several films were shot in Portugal, such as Fanny Ardant’s Le Divan de Staline, starring Gérard Depardieu; Terry George’s The Promise,
with Christian Bale and Oscar Isaac; Imtiaz Ali’s Jab
Harry Met Sejal, starring Bollywood superstars Shah
Rukh Khan and Anushka Sharma; Valeria Sarmiento’s Le Cahier Noir, with Niels Schneider; Terry Gilliam’s The Man Who Killed Don Quixote, with Jonathan
Pryce and Adam Driver; and the very recent Color Out
of Space, directed by Richard Stanley and starring
Nicolas Cage.

À IMAGEM DE LISBOA

Além de facilitador dos processos de filmagens, a PFC
tem entre as suas principais atribuições a coordenação das estruturas locais e regionais já existentes, de
que a Lisbon Film Commission (LFC), criada há sete
anos, é um dos mais frutíferos exemplos. De tal forma
que a própria PFC foi criada à imagem e semelhança
dessa outra, que promove a capital nacional e internacionalmente como destino privilegiado de rodagens e sessões fotográficas, seja para cinema, novos
média ou publicidade.
Rita Rodrigues, da LFC, diz que a cidade assistiu “a
um boom de filmagens” nos últimos anos, passando
de uma média de duas filmagens diárias em 2012 para
cinco ou seis, com especial destaque para filmes e fotografia publicitários. Marcas como a Hermès, YSL ou
Coca-Cola têm usado a cidade como cenário. Assiste-se ainda à procura cada vez maior para formatos televisivos. “São filmados cerca de dez projetos por ano,
alguns exclusivamente exibidos em canais televisivos
estrangeiros ou serviços de streaming.”
A autarquia destina anualmente cerca de €1 milhão entre apoios financeiros e não financeiros (isenção de taxas de ocupação de espaço público, cedência
de equipamentos municipais, divulgação e estreia do
filme, entre outros), mas também funciona como “interlocutor e facilitador” tanto junto dos serviços da
Câmara de Lisboa como de terceiros. Através da LFC
“foram implementados novos procedimentos, ultrapassados excessos de burocracia, melhorados tempos
de resposta”, explica Rita Rodrigues.

LIKE LISBON

In addition to facilitating the filming process, one of
the PFC’s main missions is coordinating existing local
and regional bodies, of which the Lisbon Film Commission (LFC), set up seven years ago, is a fine example. The PFC was created in its image and the LFC
promotes the capital nationally and internationally
as an excellent place for filming and photo sessions,
whether for cinema, new media or advertising.
The LFC’s Rita Rodrigues says that the city has
seen “a filming boom” in recent years, from an average of two filming sessions a day in 2012 to five or
six nowadays, particularly for films and photo advertising. Brands like Hermès, YSL and Coca-Cola have
used the city as a backdrop. There is also growing demand from TV. “There are around 10 projects filmed a
year, some solely broadcast on foreign TV channels or
streaming services.”
Every year, the local authority sets aside around
€1 million of financial and non-financial support
(cost-free use of public space, provision of municipal
premises, film dissemination and premieres, among
others), but it also acts as “interlocutor and facilitator”, both in relation to the City Council and third
parties. “New procedures were implemented, excess
bureaucracy overcome and improved response times”
via the LFC, Rita Rodrigues explains.
Manuel Claro and Inês Queiroz also want to make
the PFC a facilitator, and he underlines that one of the
aims “is to organise the country, from top to bottom,
so as to oil the machinery better”, working with existing local commissions.
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Le Divan de Staline

The Man Who Killed Don Quixote

>
FILMAR COM
DESCONTO /
CASH REBATE
\\\ O Fundo de Apoio ao Turismo
e Cinema de Portugal gere todos
os apoios financeiros à indústria
cinematográfica. O sistema de
reembolso é o mais atrativo,
procurando projetos que
tenham um mínimo de despesa
elegível e taxada em €250 mil
(documentários e pós-produção)
ou €500 mil (ficção e animação).
Ainda que funcione numa
base de first come, first served,
existe um teste cultural que
determina se a produção recebe
25% ou 30% de reembolso,
dependendo da forma, e a
quantidade, com que Portugal
e sua cultura são mostrados no
filme, da criação de emprego,
contratação de mulheres
ou pessoas com deficiência,
realização de filmagens em
territórios de baixa densidade
e distribuição internacional.
\\\ The Tourism and Cinema
Support Fund manages all
financial support for the film
industry. The cash rebate
system is the most attractive,
seeking projects with a
minimum eligible expenditure
and taxed at €250,000
(documentaries and postproduction) or €500,000 (fiction
and animation). Although it
operates on a “first come, first
served” basis, there’s a cultural
test that determines whether
the production receives a 25%
or 30% rebate, depending on the
way and times Portugal and its
culture are shown in the film, job
creation, recruitment of women
and people with disabilities,
filming in underpopulated places
and international distribution.
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Manuel Claro e Inês Queiroz também querem fazer
da PFC um facilitador, com ele a sublinhar que um dos
objetivos “é organizar o território de cima para baixo
para conseguir olear mecanismos”, trabalhando com
as comissões locais que já existem.

DUAS MÃOS CHEIAS DE ARGUMENTOS

Mesmo antes da aprovação do sistema de cash rebate
(reembolso), não faltavam argumentos para promover
Portugal como destino de filmagens ou de organização de grandes eventos internacionais. Talvez Sintra,
com o seu microclima, não seja o melhor exemplo das
principais razões para escolher o país como destino de
filmagens, mas Portugal tem cerca de 300 dias de sol
por ano, criando condições para produzir ao longo de
todo o ano. Mas a vila que é Património da Humanidade tem outros argumentos: uma série de cenários
que incluem praias, montanhas, mosteiros, parques.
Um pouco à imagem do resto do país: “É possível ir de
norte a sul de Portugal em cinco ou seis horas de carro
e existe uma enorme diversidade de sets para filmagens”, sintetiza Inês, falando de castelos, monumentos, edifícios modernos e antigos, igrejas, catedrais,
jardins, aldeias histórias. A lista é praticamente interminável. Tal e qual o rol de argumentos.
“Vamos ‘vender’ o país em toda a sua diversidade e em tudo o que tem de mais-valia em relação aos
outros, seja pelos atributos turísticos, seja pelos atributos culturais, patrimoniais, de serviços ou de mão
de obra e técnicos”, acrescenta, lembrando que “às
vezes até nós portugueses desconhecemos o que temos”. Exemplos? Sabia que parte da produção digital
do último Hellboy, Angel Has Fallen e de Rambo V: Last
Blood foi feita nos estúdios da Nu Boyana FX, em Braga, ou que Filipe Carvalho, motion designer português,
ganhou um Emmy de Melhor Genérico em 2018 pela
série Counterpart?
Nesta equação entram ainda elementos como a
qualidade do Serviço Nacional de Saúde ou o facto de
“Portugal ser o terceiro país mais seguro do mundo.
Mas, além de tudo isto, conseguimos montar um conjunto de mecanismos de financiamento que são importantes e muito competitivos”, diz Manuel Claro. O
film commissioner reconhece que o sistema de reembolso “é cabeça de cartaz, mas há outros”. “O ICA
tem apoio a coproduções minoritárias, a coproduções
com países de língua portuguesa, tem fundos bilaterais com Brasil, França, Alemanha, Itália, acordos de

>
REASONS GALORE

Even before the cash rebate system was approved,
there were plenty of reasons expounded by those
who wanted to promote Portugal for film shoots or
major international events. Although Sintra, with
its tricky microclimate, is perhaps not the best example why the country is chosen for filming - Portugal has around 300 sunny days a year, making
it possible to shoot year-round - the town, which
is classified as a World Heritage Site has other advantages: a wealth of different scenarios that include beaches, mountains, monasteries and parks.
A general reflection of the rest of the country: “You
can travel the length of Portugal in five or six hours,
and there’s an enormous variety of sets for filming”, says Inês, talking about castles, monuments,
modern and old buildings, churches, cathedrals,
gardens, historical villages. The list is practically
endless. So is the list of reasons.
“We’re going to ‘sell’ the country in all its diversity and where it provides added value compared to
others, whether because of tourist features, or cultural, heritage, service or labour and technical attributes”, adding that “sometimes, even we Portuguese
don’t know what we’ve got”. Examples? Did you
know that the digital production of the last Hellboy,
Angel Has Fallen and Rambo V: Last Blood was done in
the Nu Boyana FX studios, in Braga, or that Filipe Carvalho, Portuguese motion designer, won an Emmy in
2018 for the series Counterpart?
This equation also includes the quality of the National Health Service or that “Portugal is the world’s
third safest country. But in addition to all this, we’ve
managed to create a set of funding mechanisms that
are very important and competitive”, says Manuel
Claro. The film commissioner acknowledges that the
cash rebate “is top, but there are others”. “ICA has
support for minority co-productions, co-productions
with Portuguese-speaking countries, bilateral funds
with Brazil, France, Germany, Italy and co-production agreements that allow filming in around 60
countries. This makes Portuguese companies very attractive partners.”
Manuel and Inês are busy travellers. In September,
they were at the Toronto Film Festival, and November sees them at the American Film Market, in Santa
Monica (USA), “the world’s biggest locations market.
“We go there to sell scenarios”, says Inês, knowing

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

up _ outubro / october 19

13 SUCESSO.indd 50

16/09/2019 15:22

>

>

coprodução que permitem filmar em cerca de 60 países. Isso faz com que as empresas portuguesas sejam
parceiros muito atrativas.”
Manuel e Inês têm uma agenda cheia de viagens.
Em setembro estiveram no Festival de Cinema de Toronto, em novembro marcarão presença no American
Film Market, em Santa Mónica (EUA), “o maior mercado mundial de locations. “Vamos lá vender cenários”, diz Inês, sabendo que “os americanos quando
olham para Portugal não é para levarem um projeto de
40 milhões de dólares, mas os grandes estúdios têm
produções médias”.
Uma das missões da PFC é trazer a Portugal as
equipas responsáveis por escolher os locais de filmagens através das chamadas fam trips (viagens de familiarização), e que, “trazendo location managers em pequenos grupos”, percebam a diversidade e o potencial
do país. “Ao contrário das comissões mais pequenas,
temos a vantagem de podermos estar presentes nos
grandes mercados internacionais, podermos organizar viagens de promoção e convidar as pessoas a conhecer alguns dos nossos sets e das nossas equipas”,
diz Manuel Claro.
A equipa responsável pela PFC tem um mandato
de três anos para promover o país e, ao mesmo tempo, estudar, sugerir, propor um modelo de instituição e de governação para uma estrutura permanente. Para essa altura, e acreditando que o objetivo será
cumprido, Inês tem apenas uma ambição: “Gostava muito que ao fim destes três anos um diretor de
scounting ou um diretor financeiro que tivesse que
escolher entre três destinos para filmar, que Portugal
fosse um deles.” U

that “when the Americans look at Portugal, it’s not
for a 40-million-dollar project, but the big studios
also have smaller productions”.
One of the PFC’s missions is bringing the teams
responsible for choosing film locations to Portugal
via fam (familiarisation) trips, and “bringing location
managers in small groups”, so they understand the
country’s diversity and potential. “Unlike the smaller
commissions, we have the advantage of being present
in the major international markets, we can organise
promotional trips and invite people to discover our
sets and our teams”, says Manuel Claro.
The PFC team has a three-year mandate to promote the country and, at the same time, to study,
suggest, and propose an institutional and governance
model for a permanent body. At that time, believing that the aim will be achieved, Inês has only one
ambition: “After three years, I’d like to see that if a
scouting director or a financial director had to choose
between three filming destinations, for Portugal to be
one of them”. U
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picportugal.com \\\ica-ip.pt \\\ cm-lisboa.pt/investir/lisboa-film-commission \\\
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\\\ Marisa Tomei,
Adam Driver,
Nicolas Cage,
Christian Bale,
Oscar Isaac:
todos eles
protagonizaram
filmes rodados
em Portugal nos
últimos anos.
\\\ Marisa Tomei,
Adam Driver,
Nicolas Cage,
Christian Bale,
Oscar Isaac: all
these actors have
starred in films
shot in Portugal
in recent years.
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do azeite português
e deixe-se levar pelo sabor
e aroma dos melhores azeites
produzidos no mundo.

Y

CM

MY

CY

Visit the Portuguese olive oil
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of some of the best
olive oils in the world.
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Sabonete Royal Jungle / soap
por / by Ach. Brito
\\\ A centenária Ach. Brito é um ícone português. O respeito pela tradição e o uso inteligente da tecnologia garantem a presença
e a admiração da marca em mais de 50 países. Um sucesso que resulta de um portefólio histórico, da beleza das suas embalagens,
de décadas de experiência na produção de sabonetes feitos a partir da seleção das melhores matérias-primas. Com aroma de verbena
e citrus, o sabonete Royal Jungle, feito à base de sabão vegetal e argila, celebra a majestade da selva.
\\\ The century-old Ach. Brito brand is a Portuguese icon. The company’s respect for tradition and smart use of technology means its
products can be found in over 50 countries worldwide. This success is the result of a historic portfolio, gorgeous packaging, and decades’
experience making soaps made from the finest ingredients. Crafted from vegetable soap and clay, with an aroma of verbena and citrus,
this Royal Jungle soap celebrates the majesty of exotic nature.
Royal Jungle, €4,50 \\\achbrito.com
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Brincos Sabiá / earrings
por / by Rosarinho Cruz
\\\ Natural do Porto, filha de artista, Rosarinho Cruz tinha como brinquedos prediletos os pincéis e papéis especiais para aguarelas.
Licenciou-se em antropologia e fez um mestrado em joalharia. As viagens e a natureza são a sua fonte de inspiração e o ouro e as pedras
preciosas as suas matérias-primas de eleição. Deste casamento nascem peças delicadas e luminosas feitas à mão, como estes brincos
Sabiá, “melodiosos como a linda canção de Tom Jobim e Chico Buarque”. Para matar as saudades do Brasil em Portugal.
\\\ Porto born and bred, and daughter of an artist, Rosarinho Cruz’s favourite toys were the special brushes and paper she used to paint
watercolours. She has a degree in anthropology and a master’s in jewellery. Travel and nature are her main sources of inspiration and
gold and precious stones her favoured raw materials. This combination has created delicate and luminous handmade pieces, such as these
Sabiá earrings, “as melodic as a lovely song by Tom Jobim and Chico Buarque”. To quell longing for Brazil in Portugal. POR
Brincos em ouro 19,2 quilates e rubis/ 19.2 carat gold and ruby earrings, €895 \\\rosarinhocruz.com
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Partida / Departure
\\\ Este bloco é dedicado ao destino da capa:
o que é fundamental saber, o que deve levar
na bagagem, onde se hospedar.
\\\ This section is dedicated to our cover
destination: what you need to know,
what you need to pack, where to stay.
NO AVIÃO \\ Preste atenção às instruções de segurança facultadas
pela tripulação e pelos folhetos disponíveis. \\ Arrume bem a bagagem
de mão, de forma a não impedir a circulação e a não limitar os seus
movimentos. \\ Mantenha o cinto apertado sempre que estiver
sentado porque pode surgir turbulência inesperadamente. \\ Durante
o voo o ambiente é diferente daquele a que somos submetidos
na superfície terrestre, dado que com a altitude há uma descida de
pressão atmosférica. No entanto, no interior da cabine dos aviões
comerciais, a pressão atmosférica é correspondente a cerca de 2000
metros de altitude, à qual o organismo saudável se adapta.
ON THE AIRCRAFT \\ Please pay attention to the safety instructions
given by cabin crew, and read the available leaflets. \\ Stow your hand
luggage to prevent blocking aisles and limiting your movements. \\
When seated please keep your seat belt fastened as there may be
unexpected turbulence. \\ Due to a drop in atmospheric pressure
during the flight the atmosphere is different from that on the ground.
The cabins of commercial aircraft have an atmospheric pressure of
some 2000 metres altitude, which a healthy organism easily adapts to.
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TEMA DE CAPA /
THIS MONTH'S COVER

BELÉM DO PARÁ

ENTRE O CÉU E A TERRA /
BETWEEN HEAVEN AND EARTH
\\\ No norte do Brasil cruzam-se espiritualidade e hedonismo, a
natureza e o mundano. Sendo palco da maior manifestação católica
do planeta, o Círio, agora em outubro, e da diversa e sofisticada
gastronomia paraense, o mundo tem razões para convergir aqui.
É porta de entrada para a grande Amazónia.
\\\ Spirituality and hedonism, nature and the mundane
combine in northern Brazil. Host to the planet’s largest Catholic
celebration, Círio, during the month of October, and also to Pará's
varied and sophisticated gastronomy, the world has many
a reason to meet here at the gateway of the great Amazon.
por / b y P A T R Í C I A B A R NA BÉ f otos / p hotos CA RLO S P INTO

TAP Lisboa > Belém do Pará - 3 vezes por semana / 3 times a week \\\
tempo de voo / flight time : 8h05m \\\ diferença horária / time difference :
-4h \\\ temperatura média em outubro / average temperature in October :
29º/21º C \\\ moeda / currency : real
TAP Miles&Go \\\ Desde 79.000 milhas ida e volta / from 79.000 miles both ways
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THE ART OF
BEING BRAZIL
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Praça Dom Frei Caetano Brandão / Square

FELIZ LUSITÂNIA
\\\ Despertamos com os sinos da Catedral da Sé; depois de uma lua
cheia que iluminou as ruas, o centro da cidade amanheceu silencioso. É feriado 15 de agosto, Dia da Adesão, quando em 1823 a então
Província do Grão-Pará cortou relutante os laços com o reino português, um ano depois de D. Pedro I proclamar a Independência do
Brasil. A ligação deste estado do Brasil a Lisboa, pela proximidade
geográfica e prosperidade partilhada, só atrasou o inevitável. Nesse mesmo dia, em Portugal, comemora-se o feriado da Assunção de
Nossa Senhora. No coração histórico de Belém, divagamos por estas
coincidências. A estrela solitária na bandeira do Brasil, por cima do
lema “Ordem e Progresso”, é o Pará.
O largo que vemos da janela é pequeno à proporção da cidade,
rodeado de calçada e ruas estreitas como numa aldeia portuguesa.
Esta é a Cidade Velha e daqui Belém assiste à passagem das águas
na Baía do Guajará, que contorna a primeira edificação europeia, o
Forte do Castelo do Senhor Santo Cristo do Presépio, ponta de lança
da chamada Feliz Lusitânia. Aqui chegaram, em 1616, menos de 200
homens vindos do Maranhão à conquista da boca do rio Amazonas.
Construíram este forte para defesa dos indígenas, os guerreiros tupinambá, e dos ingleses e holandeses, corsários experimentados que
rondavam estas águas. Foi hospital, albergou sublevados da Cabana58

\\\We wake to the sound of the Sé Cathedral’s bells; after a full moon
that lit the city’s streets, the centre of Belém do Pará starts the day
rather quietly. August 15th is a public holiday (Day of Accession),
which commemorates when the then Province of Grão-Pará reluctantly severed its ties with the Portuguese kingdom in 1823, a
year after Pedro I proclaimed Brazil’s independence. This Brazilian
state’s connection to Lisbon, due to relative geographical proximity
and shared prosperity, only delayed the inevitable. That same day,
in Portugal, it was the Assumption of Mary. We ponder these coincidences as we wander around the historic centre. The solitary star
on the Brazilian flag, above the words “Ordem e Progresso” (Order
and Progress), is Pará.
The square we see from the window is small in proportion to the
city, surrounded by cobblestones and narrow streets like a Portuguese village. This is the Cidade Velha (Old City). From here, Belém
watches the waters flow into Guajará Bay, overlooked by the first European construction, the Senhor Santo Cristo do Presépio Castle Fort,
the spearhead of the so-called Feliz Lusitânia (historic centre). Here,
in 1616, fewer than 200 men arrived from Maranhão to conquer the
Amazon river mouth. They built this fort to defend against the indigenous populations, Tupinambá warriors, the British and Dutch, ex-
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Forte do Castelo do Senhor Santo Cristo do Presépio / Castle Fort

Igreja de São Francisco Xavier e Museu
de Arte Sacra/ São Francisco Xavier
Church and Sacred Art Museum

Catedral da Sé / Cathedral

Catedral da Sé / Cathedral

>

>

gem (1835-40, revolta contra o governo imperial) e a pedra original
que pisamos é hoje chão do Museu do Encontro, que conta a história
de indígenas e europeus. Por um lado, artefactos e cerâmica da cultura marajoara e tapajónica, e as amazonas icamiabas, que criaram
os muiraquitãs, amuletos feitos de pedras que apanhavam no fundo
do rio e esculpiam em forma de animais. Por outro, a representação desse encontro aos olhos de um pintor do século XVII, com o
padre António Vieira, o mais famoso jesuíta português, e peças deixadas pela Armada. E os cachimbos dos povos caboclos, a mistura
que hoje desenha os perfis dos paraenses. Ao lado, o Palácio Lauro
Sodré, construído para receber a família real, é agora museu para
as artes visuais. Impressionante é o Museu de Arte Sacra, na antiga
Igreja de São Francisco Xavier, colégio dos jesuítas de fim do século
XVII, ornamentada por enormes altares barrocos em madeira tropical e esculpidos por mão indígena. As figuras em falta estão no andar
de cima. É onde descobrimos os verdadeiros “santos do pau oco”,
usados no contrabando, que traziam do reino mais do que boas intenções e um novo mundo.

perienced corsairs who prowled these waters. It was once a hospital,
home to the Cabanagem uprisings (1835-40, a revolt against the imperial government), and the original stone we now stand on is the
floor of the Museu do Encontro, the museum that tells the story of indigenous and European people. There are artefacts and ceramics from
the Marajoara and Tapajonic cultures, and the Amazonian Icamiabas
(women without husbands), who created the muiraquitãs, amulets
made from stones taken from the riverbed and sculpted into the shape of animals. In contrast, there are also representations of that meeting from the perspective of the 17th-century painter, showing Father António Vieira, the most well-known Portuguese Jesuit, as well
as pieces left behind by the Armada. And the pipes of the Caboclo
people, the racial mixture that has characterised the people of Pará.
Next door is the Lauro Sodré Palace, originally built to host the royal
family but now a museum for the visual arts. The Sacred Art Museum
is impressive and found in the old São Francisco Xavier Church, a late-17th century Jesuit college adorned with huge tropical wood baroque altars, carved by indigenous hands. The missing figures are upstairs, where we discover the true “santos do pau oco”. These hollow
wooden figures, which were used for smuggling, brought more than
just good intentions and a new world.

secult.pa.gov.br \\\ museudoestadodopara.wordpress.com
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Basílica Santuário de Nazaré /
Sanctuary Basilica

A COMUNHÃO DO CÍRIO / THE CÍRIO COMMUNION
\\\ “Vou deixar uma moeda para a Nossa Senhora, ela se puder ajuda”, diz-nos uma senhora à entrada da Catedral Metropolitana de
Belém. Começou por ser uma imagem num nicho do Forte do Presépio, depois uma construção de taipa e palha dentro das muralhas
e, quando D. João V cria a diocese do Pará, ordena a construção de
uma igreja matriz em 1723. A fachada remonta à época do marquês
de Pombal, mas o arquiteto António Landi terminou-a 50 anos depois, já no Brasil independente, fazendo uma ponte entre o barroco
primordial e o neoclássico. Dali parte a grande procissão do Círio,
a maior manifestação católica do mundo, com o nascer do sol no
segundo domingo de outubro, após uma missa à imagem peregrina
que aqui pernoita antes de seguir para a Basílica Santuário de Nossa
Senhora da Nazaré. Esta é uma réplica de 40 centímetros esculpida nos anos 1960 por Giacomo Muzner, inspirado nas mulheres da
Amazónia. Na basílica permanece a imagem original de 1700, com
28 centímetros e traços europeus, encontrada no igarapé Murucutu (um braço de rio sem saída, já desaparecido) por Plácido José de
Souza. A basílica nasce em 1909 (terminada em 1953), inspirada na
de Papal de São Paulo, em Roma. Perdermo-nos no seu interior feito
de coloridos mosaicos e cruzamento de estilos.
60

\\\ “I’m going to leave a coin for Our Lady, if she can help,” a woman tells us at the entrance to Catedral Metropolitana de Belém. The
cathedral began as an image in a niche of the Presépio Fort, then a
rammed earth and straw construction inside the walls and, when D.
João V created the Pará diocese, he ordered the construction of a mother church in 1723. The façade dates back to the time of the Marquis
of Pombal but was only finished 50 years later by architect António
Landi in an independent Brazil, bridging primordial and neoclassical
Baroque. This is where the grand Círio procession sets off. The largest
Catholic event in the world takes place at sunrise, on the second Sunday in October. After a mass is said for a wooden image of Our Lady,
the figure is carried to Basílica Santuário de Nossa Senhora da Nazaré.
The sacred image is a 40-centimetre replica carved in the 1960s by
Giacomo Muzner, who took inspiration from Amazonian women. The
original image from 1700, which stands 28 centimetres tall and boasts
European features, remains in the basilica and was originally found
in the Murucutu stream (now gone) by Plácido José de Souza. Construction of the basilica began in 1909 (it was finished in 1953), and its
architecture was influenced by that of Papal of Saint Paul's in Rome.
We lose ourselves in its colourful interior of mosaics and hybrid styles.
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Nave central da Basílica
Santuário de Nazaré / Our Lady of
Nazareth Basilica central nave

Altar de Nossa Senhora da Nazaré /
Our Lady of Nazareth altar

Berlinda de Nossa Senhora da Nazaré,
Museu do Círio / Our Lady of Nazareth
stand

Corda do Círio / Círio rope

>

>

No Museu do Círio e na Casa de Plácido estão as memórias de
devoção, os ícones usados durante as romarias, imagens da berlinda e dos carros de milagres onde são levados os ex-votos; a corda
do Círio, 400 metros em forma de terço, simbolizando um cordão
umbilical, e os mantos da santa, desenhados por criadores locais,
cosidos a ouro e pedras preciosas. O primeiro Círio foi em 1793, promessa de um governador doente, e hoje é gigante: 12 romarias dão
o arranque pelo rio, de carro, de mota ou de bicicleta, só jovens ou
crianças, a que se juntam os arraiais do Alto do Círio ou o da Festa
da Chiquita, da comunidade LGBTi. “Todas as pessoas se juntam,
partilham sua água, sua comida. O Círio é feito de histórias, cada
um vive a sua”, diz André Dias, secretário de Turismo do Pará. Na
procissão são cerca de dois milhões vestidos de branco: “As ruas ficam tāo lotadas que você tira o pé no chāo e continua andando.”
Muitos vão descalços e trazem à cabeça promessas ou pedidos, barquinhos de madeira, casas e berços, os livros da universidade. São
horas a rezar e a andar. “Para a gente, o Círio é mais importante
do que o Natal”, diz Danilo Soares, presidente na área de desenvolvimento da prefeitura. “A cidade pára, extrapola a religião, é uma
festa cultural e da família, é muito forte.”

The Círio Museum and Casa de Plácido offer memories of devotion,
the icons used during pilgrimages and various religious carriages carrying the ex-votos; the Círio cord, which stretches for 400 metres in
the shape of a rosary, symbolising an umbilical cord, and the saintly
mantles, designed by local craftspeople, which are made with gold
thread and precious stones. The first Círio occurred in 1793, the result of a promise by a sick governor. Today, the commemoration is
gigantic: 12 pilgrimages start by the river, in cars, on motorbikes or
bicycles, featuring only young people or children, who are joined by
the Alto do Círio arraial or the LGBT community’s Festa da Chiquita.
“Everybody gets together, shares their water, their food. Círio is all
about stories, everyone has their own”, says André Dias, secretary of
the Pará tourist authority. The procession has about two million people
dressed in white: “The streets are so crowded that if you take your foot
off the ground, you keep moving." Many folk are barefoot and bring
with them promises or requests, little wooden boats, houses and cradles, university books. It’s time to pray and walk. “For us, Círio is more
important than Christmas,” says Danilo Soares, president of the city
council’s development department. “The city stops, it goes beyond religion, it’s a cultural and family celebration, it’s very powerful.”
outubro / october 19 _ up
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Theatro da Paz / Paz Theatre

A BELA ERA DOURADA / THE GOLDEN AGE
\\\A cada passo encontram-se igrejas, antigas, improvisadas em
garagens junto à estrada ou em palafitas sobre o rio, a fé não exige. E
muitos templos maçónicos pintados de azul céu brilhante, herdados
de um século XIX místico e secreto. Belém tem uma certa esquizofrenia urbanística que se torna encantadora na espontaneidade com
que mostra as camadas da sua história. Convivem casas humildes
e arranha-céus com palacetes belle époque do período mais afortunado do Pará, a do ciclo da borracha, quando recebeu muitos
europeus impulsionados pela revolução industrial. Queria ser Paris na América, era tão próspera que as famílias ricas mandavam
lavar a roupa na Europa e compravam esquis que nunca usaram.
Desta época datam boulevards ladeados de mangueiras plantadas
pela eficiência da sua sombra, belos mercados e praças engalanadas
de um romantismo de pequenos coretos e candeeiros. São muitos
os edifícios distintos, do Palácio da Prefeitura ao depósito de água
desenhado por Gustavo Eiffel, ao Cinema Olympia, de 1911, o mais
antigo em atividade no Brasil.
O Theatro da Paz é o ex-líbris, singelo e idealista, elegante e
progressista, construído em 1878 para receber espetáculos líricos,
inspirado no famoso Scala de Milão. No chão, minuciosos mosaicos
62

\\\ There are churches at every turn. Old ones, make-shift ones in
garages by the side of the road or sitting above the river on stilts.
Faith isn’t fussy. And there are many Masonic temples painted sky
blue, originating from a mystical and secret 19th century. Belém has
a certain urban schizophrenia that becomes charming for the spontaneity with which it displays its history’s different layers. Simple
houses and skyscrapers rub shoulders with the Belle Époque palaces
of Pará’s wealthiest period (the rubber trade era), when it hosted
many Europeans driven by the industrial revolution. At a time when
it wanted to be the American continent’s equivalent of Paris, it was
so prosperous that rich families had their clothes washed in Europe
and bought skis they never used. This period produced boulevards
flanked by mango trees planted for their shade, beautiful markets
and squares with the romanticism of small bandstands and streetlamps. There are many special buildings, from the Palácio da Prefeitura (city council building) to the water tank designed by Gustavo
Eiffel and the Cinema Olympia (1911), the oldest film theatre still in
operation in Brazil.
Unassuming and idealistic, elegant and progressive, Teatro da
Paz is iconic. Built in 1878 for lyrical performances, it was inspired
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Garça na Praça Batista Campos /
Heron in Batista Campos Square

Praça Batista Campos / Square

Praça Batista Campos / Square

Barraquinhas de água de coco /
Coconut water stalls

Praça Batista Campos / Square

>

>

desenham o oceano, a cultura indígena e a selva. Os lustres são franceses, em bronze e cristal, as maçanetas de porcelana pintada à mão,
como as paredes, com intricados motivos vegetais e florais. No topo,
uma pintura de Apolo na Amazónia com Artemísia e Thalia. À varanda, as deusas da comédia e da poesia, da música e da tragédia observam-nos à chegada para a abertura do Festival de Ópera, que durará
até ao fim do ano. Isto passa-se na Praça da República, que chegou
a ser a D. Pedro II; mas a mais bela das praças é a Batista Campos,
inaugurada em 1904 com lagos e pontes, estátuas e flores, árvores
de várias espécies. Sabe bem ver o dia a cair sentada num banco e
observar as garças empoleiradas nas copas, a passarada a piar para
recolher. “Os pombos e os pardais vieram com os portugueses”, comenta a guia Rosângela, e observamos a nossa calçada com motivos
marajoara. Nas barraquinhas de água de coco acendem-se televisões
e alinham-se cadeiras de plástico para assistir à novela. Tudo parece
certo. Mas cobre-nos um céu luminoso e quase apocalíptico que desaba numa diluviana chuva tropical. “Terra do cheiro cheiroso e das
chuvas!”, diz Rosângela. A sensação é maravilhosa.

by the famous Scala of Milan. Its floor boasts painstakingly created
mosaics that depict the ocean, indigenous culture and the jungle.
The bronze and crystal chandeliers are French, while the porcelain
handles, like the walls, are hand-painted with intricate vegetable
and floral motifs. Above is a painting of Apollo in the Amazon with
Artemisia and Thalia. On the balcony, the goddesses of comedy,
poetry, music and tragedy observe us as we arrive for the opening
of the Opera Festival, which will last until the end of the year. All
this takes place in Praça da República, however, the most beautiful square is Batista Campos, which opened in 1904 with lakes and
bridges, statues and flowers, as well as a variety of different trees. It
feels great to see evening fall sitting on a bench, watching the herons
perched in the treetops, announcing their imminent retreat. “Pigeons and sparrows arrived with the Portuguese”, says our guide
Rosângela, and we gawk at the decorative paving with Marajoara
motifs. At the coconut water stalls, televisions have been turned
on and plastic chairs lined up to watch the soap opera. Everything
seems fine, but suddenly a luminous, almost apocalyptic sky breaks
into heavy, tropical rain. “Land of strong smells and rains,” says
Rosângela. It feels great.

theatrodapaz.com.br \\\ fb.com/festivaldeopera
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Mercado Ver-o-Peso na Baía do Guajará /
Ver-o-Peso Market in the Guajará Bay

VIDA DE RUA / STREET LIFE
\\\Belle époque em Belém é o mercado de carne Francisco de Bolonha,
uma graciosa estrutura em ferro que ostenta uma escada em espiral
ao centro. No mercado do peixe, conhecemos espécies da Amazónia,
algumas gigantes. Ambos pertencem ao grande acontecimento diário
que é o Ver-o-Peso, o maior mercado ao ar livre da América Latina,
uma viagem de cores, aromas e pessoas num admirável formigueiro
de bugigangas e convívio. Por aqui passam cerca de 50 mil pessoas por
dia. Imperdível a secção de ervas onde Dona Betty Cheirosinha tem
“atrativo do amor e viagra natural, amansa-corno e tira-olho-gordo”.
Vende-se de tudo. Provamos os sucos e bombons da Dona Neusa, que
acolhe cachorros maltratados, adormecidos ao lado da sua banca, e
experimentamos cupuaçu, tapareba, bacuri: “Isto com vodka bem
geladinha”, pisca o olho. Seguindo a beira-rio e contornando a pequena baía habitada por barcas, garças, urubus e vendedores ambulantes,
fica a Feira do Açaí. Um “bike-som” (um homem em bicicleta com
amplificador) anuncia os “jornalistas da TAP”, rimo-nos e recolhemos
à sombra para sobreviver à canícula na Praça Sequeira Campos, “onde
chegou a iluminação pública e o gás encanado”, assegura Rosângela.
É obrigatório espreitar o Espaço São José Liberto, um convento capucho erguido em 1749, de que resta a capela; foi presídio durante um
século e depois tornou-se num “território criativo”. É Museu das Gemas do Pará, tem uma bela coleção de pedras e culmina num jardim
zen pavimentado a cristais, quartzos, ametistas e citrinos. É oficina de
joalharia e loja de artesãos de 43 municípios, tem moda e acessórios
em materiais naturais e cerâmica inspirada na indígena. É da melhor
que se encontra e a Escola Mestre Raimundo Cardoso assegura a herança dos velhos ceramistas. A professora Rosiane fala-nos das oficinas de cerâmica em que os visitantes podem participar, e mostra-nos
peças: “Não têm formas perfeitas, os indígenas não tinham essa preocupação.” Perfeitas são as mãos do mestre Rosemiro, que nos recebe
na sua oficina rodeada de verde: “Boa parte destas peças”, diz-nos,
e roda sob os dedos um pedaço de barro, “são técnicas de Portugal,
principalmente os utilitários, mas os motivos são tribais: aqui em Icoraci acatamos todos os estilos”, e corta rente a base do prato com um
arame. Repete este gesto há 72 anos; filho e neto de artesãos, formou
muita gente e oito filhos. Ama a modelagem: “é sensibilidade e força.
Fiz da cerâmica um meio cultural, de prazer e de vida, como um baile
de gala.” Abraçamo-nos à despedida: “Assim leva meu suor.”
saojoseliberto.com.br
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\\\Belle Époque in Belém is the Francisco de Bologna meat market, a
fine iron structure with a central spiral staircase. At the fish market,
we see Amazonian species, some of them enormous. Both belong to
the major daily event that is the Ver-o-Peso, Latin America’s largest outdoor market, which offers myriad colours, aromas and the
hubbub of people. Around 50,000 visitors come here every day.
The herbs section, where Dona Betty Cheirosinha has a section of
curiously named fare, including “natural viagra”, is not to be missed. It sells everything. We try the juices and chocolates of Dona
Neusa, who takes in stray dogs, which are asleep next to her stall.
We also enjoy cupuaçu, tapareba, bacuri: “This is good with very cold
vodka”, she winks. Following the riverside and skirting the small
bay inhabited by boats, herons, vultures and street vendors, we find
the Feira do Açaí (a fair focussed on the famous palm fruit). A “bike-sound” (a man on a bicycle with an amplifier) announces the “TAP
journalists”, we laugh and retreat to the shade to survive the heat of
Praça Sequeira Campos square.
Another must is the Espaço São José Liberto. Originally a Capucho (Franciscan) convent built in 1749 (the chapel remains), it was
a prison for a century and became “creative territory”. It's the Pará
Gem Museum, with its great collection of stones and a zen garden
paved with crystals, quartz, amethyst and citrine. It’s a jewellery
workshop and artisans’ shop from 43 municipalities, with fashion
and accessories in natural materials and ceramics inspired by the
indigenous people. It’s finding the best of what's around and the Escola Mestre Raimundo Cardoso maintains the heritage of the old ceramists. Teacher Rosiane tells us about the ceramic workshops, where visitors can participate, and shows us different pieces: “They’re
not perfectly shaped, the indigenous people weren’t worried about
that.” Perfect is a good word to describe the hands of Rosemiro,
who welcomes us at his workshop surrounded by greenery. Rolling
a piece of clay between his fingers, he says, “most of these pieces are
the result of techniques from Portugal, mainly the utilitarian ones.
But the motifs are tribal: we accept all styles here in Icoraci”, cutting
the plate base with a wire. He’s been repeating this gesture for 72
years; the son and grandson of artisans, he’s trained lots of people,
including his eight children. He loves what he does: “it’s sensibility
and strength. I’ve made ceramics a cultural medium, all pleasure
and life, like a gala ball.” We embrace as we bid him farewell: “That
way, you take my sweat away.”
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Baía do Mercado Ver-o-Peso /
Market Bay

Mercado da Carne Francisco de Bolonha/
Meat Market

Mercado Ver-o-Peso / Market

D. Beth Cheirosinha no Mercado
Ver-o-Peso / at Ver-o-Peso Market

Museu das Gemas /
Gem Museum

Bar do Parque / park bar

À NOITE / NIGHT
\\\ A Avenida Brás de Aguiar é das mais cosmopolitas, aqui encontram-se lojas
e alguns dos restaurantes descontraídos, ideais para começar a noite, como
a pizzaria The Pug. Também é boa ideia de fim de tarde ir provar as cervejas
artesanais da Amazon Beer, na Estação das Docas, ou ir ao Bar Palafita, onde
a música obriga a tirar o pé do chão. Numa versão suave, o Bar do Parque,
onde acontecem sessões de poesia, ou o cool ÔVibe Hostels & Arts, que oferece
aulas de yoga pela manhã e os melhores cocktails ao cair da noite.
\\\Avenida Brás de Aguiar is one of the most cosmopolitan areas and an ideal place
to start the evening. Visitors can find shops and relaxed restaurants, like The Pug
pizzeria. It’s also a good idea to spend the late afternoon trying craft beers at
Amazon Beer, in Estação das Docas, or at Bar Palafita, where you can dance. For
something more laid-back, Bar do Parque has poetry sessions, while the cool ÔVibe
Hostels & Arts has yoga classes in the morning and great cocktails in the evening.

Mestre Rosemiro

Escola Mestre Raimundo Cardoso / School:
cerâmica / ceramics

instagram.com/thepugpizza \\\ fb.com/palafitabelem01 \\\ estacaodasdocas.com.br \\\
bardoparque.com \\\ ovibe.com.br

outubro / october 19 _ up

17 TEMA DE CAPA 144.indd 65

65

16/09/19 16:44

T E M A D E C A PA /
T H I S M O N T H ' S C OV E R

Estação das Docas /
Docas Station

AMAZÓNIA NA CIDADE / AMAZON IN THE CITY
\\\ Tudo isto era selva até ao século XVII e os paraenses orgulham-se
disso e da sua herança indígena. A cidade admira a Baía do Guajará e o
frondoso verde do outro lado do rio. O porto de Belém foi construído
pelos ingleses para agilizar o comércio da borracha, mais tarde da castanha e do minério de ferro. Completamente renovado, os seus armazéns de mercadorias transformaram-se em restaurantes e espaços de
artesanato de qualidade, hoje é a Estação das Docas. Enche-se de vida
no lusco-fusco e aconselha-se um passeio de barco de onde se tem
uma vista privilegiada da cidade e um majestoso pôr do sol. Belos fins
de tarde também se cumprem no Ver o Rio e no Portal da Amazónia. O
primeiro é uma animada praça pública, o segundo uma avenida relvada que se estende ao longo do rio e se enche da alegria e barraquinhas.
No pequeno miradouro em madeira sobre o rio Guamá, no parque
ecológico Mangal das Garças, vêem-se matizes de verde no horizonte,
uma flor a despontar na esbelta floresta de aningas que emolduram
aquela janela sobre o paraíso. Representa a biodiversidade do Pará,
dos seus campos e matas, e mais de 30 espécies de aves. A meio da
manhã, uma nuvem de garças cobre de branco o jardim, flamingos e
outras aves peraltas coabitam com iguanas e tartarugas. Do borboletário saem cinco mil jovens por mês, uma paz de asas coloridas, cas66

\\\ All of this was jungle until the 17th century and the Paraenses
(people of Pará) are proud of this and their indigenous heritage. The
city admires Guajará Bay and the leafy green of the other riverbank.
Belém’s port was originally built by the English to facilitate the trade
in rubber, which was then followed by Brazil nuts and iron ore. Now
completely renovated, its goods warehouses have been turned into
restaurants and quality handicraft places at what is now called Estação das Docas. It comes to life at twilight and we recommend a boat
ride that offers great views of the city and a majestic sunset. You can
also enjoy great afternoons at the Ver o Rio and Portal da Amazónia.
The former is a lively public square, the latter a grassy avenue that
stretches along the river, full of happy folk and stalls.
At the small wooden viewpoint overlooking the Guamá River, in
the Mangal das Garças ecological park, there are all shades of green
on the horizon, a flower peeking through the slender forest of montrichardia linifera. It’s a showcase of Pará’s biodiversity, its fields
and forests, with over 30 species of birds. Mid-morning, a cloud of
herons turns the garden white, while flamingos and other elegant
birds coexist with iguanas and turtles. Every month, 5,000 youngsters leave the butterfly garden, a place of colourful wings, waterfalls
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Baía de Guajará /
Guajará Bay

Parque Estadual do Utinga /
State Park
Mangal das Garças

Mangal das Garças
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catas e espelhos de água cheios de peixes. Ainda dentro da cidade, o
Parque Emílio Goeldi, criado em 1866, foi o primeiro a fazer investigação na área da botânica, zoologia e arqueologia amazónica. Também
se aconselha o Bosque Rodrigues Alves, uma floresta-jardim inspirada no Bosque de Bolonha de Paris.
Em Belém tudo é intenso, mas a humidade alta é mais difícil do
que a temperatura. No Parque Estadual do Utinga somos recebidos
por repuxos e uma frondosa sumaúma, árvore-mãe dos indígenas.
Aqui estendem-se mais de mil hectares de verde por onde pedalamos
quilómetros e estão projetos de proteção – as araras verde-amarelo
quase desapareceram na medida exata do crescimento da cidade – e
pontos para desportos de natureza. Diego é engenheiro do ambiente e guia, apanha uma flor de azedinha-amarela para provarmos e
sentamo-nos num dos vários pontões a admirar o lago: “Aqui o nosso alimento cai do céu.” Avistamos um macaco de cheiro, ninhos de
vespa e de cupim, vários beija-flores e uma família de capivaras. E
descemos um riacho deitados numa boia, levados pela corrente. Diz
que à noite os animais enchem as pistas de corrida.

and reflecting pools full of fish. Still inside the city, Parque Emílio
Goeldi (1866) was the first to do research in the fields of botany,
zoology and Amazonian archaeology. Other recommendations include the Bosque Rodrigues Alves, a garden forest inspired by Paris’s
Bois de Boulogne.
Everything is intense in Belém, and the humidity levels are often more difficult to handle than the temperatures. At Utinga State
Park we are welcomed by fountains and a leafy kapok tree, sacred to
the indigenous population, and over 1,000 hectares of green where
we pedal for miles. The park has preservation projects - the yellow-green macaws have disappeared at almost the same rate that the
city has grown - and areas for nature sports. Diego, who’s an environmental engineer and guide, picks up a Bermuda buttercup for us
to taste and sits on one of the different pontoons, admiring the lake:
“Here our food falls from the heavens”. We see a common squirrel monkey, wasp and termite nests, various hummingbirds and a
family of capybaras, before descending a stream on an inner tube,
transported by the current. He says that the animals invade the running tracks at night.

estacaodasdocas.com.br \\\ mangaldasgarcas.com.br \\\ museu-goeldi.br \\\
belem.pa.gov.br/semma/bosque \\\ ideflorbio.pa.gov.br/unidades-de-conservacao
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6
Ilha do Mosqueiro / Island

O MUNDO ERA VERDE / THE WORLD WAS GREEN

\\\“Este é o delta do Amazonas”, aponta Rosângela quando nos apanha distraídos nas correntes do rio. Não fosse a cor barrenta e parecia um mar. Mais de metade do Pará é área protegida, incluindo
43 terras indígenas. As muitas ilhas que circundam Belém são mutantes, obedecem aos humores fluviais e têm muitos recantos para
disfrutar da natureza pura. Num dos braços do Amazonas está a Ilha
do Mosqueiro, a 70 quilómetros da capital. Aqui viveram os índios
tupinambás, hoje é estância de veraneio. Vêem-se mansões de férias
belle époque em cores de rebuçado de um lado ondas de água doce
do outro. Almoçamos uma grelhada mista no restaurante Camboeiro
na Praia do Chapéu Virado, e no centro da sua simpática praça comemos as tapiocas premiadas da Áurea.
Cotijuba é mais selvagem, apanha-se um pequeno barco a 40 minutos de Belém e demora o mesmo para chegar à ilha. Os tupinambás deram-lhe o nome de “trilha dourada” e somos recebidos pelas
ruínas de um antigo reformatório, o Educandário Nogueira de Farias,
hoje ocupado pelo mato e um louco que nos grita: “Esta ilha é um
santuário!”. Atravessamos pequenas aldeias até à Praia do Vai Quem
Quer. Aqui o turismo é informal. E na orla de Icoraci, onde atracamos
no regresso, há barraquinhas para petiscar e boas lojas de artesanato.
São dez minutos de lancha para a Ilha do Combu e deixamos para
trás a geometria da cidade para nos embrenharmos nas estradas de
rio coloridas pelas casas em palafita pintadas pelo projeto Amazon
Street River. A cachorrada corre feliz nos molhes a ladrar aos forasteiros e as mulheres atarefadas com crianças ao colo têm fortes
cabeleiras preto-azul asa de corvo. Conhecemos a Dona Vera, que
nos oferece chocolate quente com castanha do Pará e nos mostra
como esmaga grãos de cacau no pilão há 38 anos, antes de o bio estar
na moda e deixar de vender os chocolates num “saquinho amarra-
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\\\ “This is the Amazon delta,” says Rosângela, as she catches us
staring absent-mindedly at the river currents. If it weren’t for the
muddy colour, it would look more like the sea. Over half of Pará
is classified as a protected area, including 43 indigenous lands. The
many islands that surround Belém are mutant, subject to the moods
of rivers, and boast various spots to enjoy pure nature. In one of the
Amazon’s branches we find the island of Mosqueiro, 70 kilometres
from the capital. Previously home to the Tupinambás Indians, nowadays it’s a summer resort. There are Belle Époque holiday mansions in candy colours, just a road’s breadth from the freshwater
waves. We had a mixed grill lunch at the Camboeiro restaurant at
Chapéu Virado Beach, and in the center of its friendly square we ate
Áurea's award-winning tapioca.
Cotijuba is wilder. To get there, you take a small boat 40 minutes
from Belém, which is the same time it takes to reach the island. The
Tupinambás baptised it the “golden trail” and we’re welcomed by the
ruins of an old reformatory, the Educandário Nogueira de Farias, today
occupied by the jungle. Someone mad shouts “this island is a sanctuary!” at us. We traverse small villages to Praia do Vai Quem Quer beach.
Tourism is laid back here. On the shore of Icoraci, where we tie up on
our return, there are food stalls and good handicraft shops.
It’s ten minutes by motorboat to Ilha do Combu, where we swap
the city’s geometry for the river roads embellished by stilt houses
painted by the Amazon Street River project. The local dogs run happily over the jetties, barking at outsiders, while women with crow-coloured hair, carrying children, go about their daily tasks. We
meet Vera, who offers us hot chocolate with Brazil nuts and shows
us how she’s been crushing cocoa beans in her pestle for 38 years,
long before organic was all the rage and she stopped selling choco-
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Ilha do Combu / Island
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do”. E a dona Nena, a filha do Combu, apadrinhada por chefs, um
chocolate magnífico embrulhado na própria folha do cacau. Tem os
melhores brigadeiros e o seu público é selecionado, mas ela mantém a verdade: “O nosso cacual é feio, é envolvido pela floresta.” No
meio do mato, “Sô” Ladi mostra-nos como é o ouriço da castanha
do Pará, que abre num golpe de catana, estendendo-nos o recheio
com um simpático sorriso sem dentes e a mão cheia de mandioca.
Depois abre um caroço de cutumã e come a sua larva branca. “Como
desde criança com pirão de peixe…sabe a coco!” Seguimo-lo para
conhecer árvores magníficas, “a árvore que anda”, com altas raízes,
a sumaúma de tronco tão largo que só um grupo a conseguiria abraçar, e um castanheiro com 700 anos, no qual nos escondemos como
numa gruta: “A natureza é perfeita e esta é a sua majestade real”.
Sobe a uma palmeira de açaí com os pés amarrados numa corda feita
de folhas de palmeira e dá-nos a provar folhas que refrescam e adormecem, bagas doces e pedaços de madeira aromática que cura dores
de garganta, resinas perfumadas e flores para chá. “Tem bicho por
aqui?” “Só cobra, mas a gente pega e cozinha porque o veneno dela
faz bem para a gente.”
Um dia depois contornamos o Forte do Castelo, onde começou
esta história, e apanhamos um popopo, o pequeno e tradicional barco em madeira para a Ilha das Onças, a mais intocada. Quando “Sô”
Hélio chega às “ruas” do rio e passa pela sua casa, entrega cestas
de açaí e o cão Meia-Noite salta para a proa. A esposa mói os grãos
escuros e levamos a polpa para sobremesa. As irmãs Luna e Alma do
Le Bistrot organizam estes almoços nómadas onde o vinho é quem
faz a conversa, e montam uma mesa com flores frescas no alpendre
de madeira. Camarāo marinado e na panela, salada de caranguejo,
folhas verdes, farofa e nada para fazer, a não ser espalhar conversa
boa, baloiçar-se na rede ou mergulhar no rio e boiar no silêncio.

lates “tied up in a little bag”. And Nena, Combu born and bred, sells
magnificent chocolate wrapped in cocoa leaves to chefs. She has the
finest brigadeiros (typical Brazilian sweet) and her clientele is select. She’s frank about things: “Our cocoa bushes are ugly; they’re
surrounded by the jungle. In the middle of all this, “Sô” Ladi shows
us the fruit of the Brazil nut, which opens with one blow of his machete, extending the kernel with a friendly and toothless grin and
a hand full of cassava. Next, he opens a cutumã fruit and consumes
the white larvae. “I’ve eaten it ever since I was a child with fish pirão...it tastes like coconut!” We follow him to see magnificent trees,
“the tree that walks”, with high roots, the kapok tree, whose trunk
is so wide that only a group of people could put their arms around it,
and a 700-year-old Brazil nut tree, where we can hide as if it were a
cave: “Nature is perfect and this is its royal majesty”. He climbs an
açaí palm tree with his feet tied to a palm leaf rope and lets us taste the leaves (refreshing and soporific), sweet berries and pieces of
aromatic wood that cures sore throats, perfumed resins and flowers
for tea. “Are there animals round here?” “Just snakes, but we catch
and cook them because their poison is good for us.”
The next day, we skirt Forte do Castelo, where this story began.
We catch a small, traditional wooden boat (popopo) to the island of
Onças, the most unspoilt of all. When “Sô” Hélio reaches the river
“streets” and passes by his house, he delivers baskets of açaí and his
dog Meia-Noite jumps in. His wife grinds the dark beans and we take
away the pulp for dessert. The sisters Luna and Alma from Le Bistrot
organise these nomadic lunches, where wine inspires the chat. The
table is set with fresh flowers on the wooden porch. Shrimp, both
marinated and cooked, crab salad, green leaves, farofa (toasted flour
mixture) and nothing to do, apart from enjoy good conversation,
swing in the hammock or dive into the river and float in the silence.
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Castanheiro-do-Brasil /
Brazil nut

6

“Sô” Ladi na palmeira de açaí /
“Sô” Ladi climbing an açaí palm

Ilha das Onças / Island

Cacau / Cocoa

Ilha das Onças / Island
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Açaí branco / white açaí

Ilha das Onças / Island: bistro

Ilha das Onças
O Passo
/ Island:
Pizza Jazz
um igarapé / a water course
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Le Bistrot

Sushi Ruy Barbosa

7
Famiglia Sicilia

COMIDACOZINHA
DE RAIZCRIATIVA
/
/
CULINARY
CREATIVE
CULTURE
CUISINE
		
\\\ Em 2015 a UNESCO
		
declarou Belém como
Cidade Criativa da
		
		
Gastronomia. Descubra
		
algumas das razões.
		
\\\ In 2015, UNESCO
		
classified Belém as
a Creative City of
		
		
Gastronomy. Here are
		
some of the reasons.

LE BISTROT

FAMIGLIA SICILIA

\\\ Ana Luna e a irmã Alba
Mariah viveram em França e
Itália, trouxeram o mundo para
a sua terra natal e abriram este
restaurante de base francesa
envolvido nos ingredientes
locais. Adorámos tudo, a salada
de lascas de pirarucu, a sopa
de caranguejo com trufas…
Tudo harmonizado com os
melhores vinhos, porque Luna
é sommelière, enquanto Alba
canta clássicos ao jantar.
\\\ Ana Luna and her sister Alba
Mariah, who lived in France and
Italy, brought a bit of the world
to their hometown and set up a
French-influenced restaurant
that uses local ingredients. We
loved everything, the flaked
pirarucu (fish) salad, the crab
soup with truffles... All paired
with the best wines by Luna,
who is also a sommelier. Alba
sings classic tunes at dinner.

\\\ A chef Ângela Sicília é um
furacão e já representou o
Pará no Masterchef, Fábio é
sommelier, salvou “o vinho
vagabundo que se servia em
jarras” e abriu a primeira loja
de vinhos do Nordeste. Filhos
de italianos que fundaram
há 30 anos uma cantina de
pizza, agora sobem a fasquia.
Provámos o bolinho de filhote, os
premiados raviólis de maniçoba
e o filé com queijo. Adorámos
os chocolates orgânicos
Gaudens que Fábio lançou,
alguns com açaí liofilizado.
\\\ Chef Ângela Sicília is a
veritable whirlwind and has
already represented Pará in
Masterchef. Fábio is a sommelier
and saved “cheap wine that was
served in jugs” and opened the
first wine shop in the Nordeste
region. The children of Italians
who founded a pizza canteen 30
years ago, they have now raised
the bar. We try the catfish
fritters, the award-winning
maniçoba (manioc) ravioli and
the fillet steak with cheese.
We loved the organic Gaudens
chocolates that Fábio served,
some with freeze-dried açaí.

fb.com/lebistrotbelem

72

Remanso do Bosque

famigliasicilia.com

SUSHI RUY
BARBOSA

REMANSO
DO BOSQUE

\\\ Desfilaram sushi e sashimi
divinos a cruzar com sabores do
Pará, peixes e queijos regionais
perfumados com trufas. Niguiri
marajoara de salmão, sushioca
(em tapioca e não arroz) com
salmão, sashimi de polvo com
ovas massago (salmão) e
niguiri de robalo com crosta de
castanha do Pará, para nomear
alguns. Parte chegou pousada
numa pedra de sal com aroma
a trufas. De chorar por mais.
\\\ Divine sushi and sashimi
combined with the flavours
of Pará, fish and regional
cheeses perfumed with
truffles. Marajoara salmon
nigiri, sushioca (on tapioca,
not rice) with salmon, octopus
sashimi with salmon roe and
sea bass nigiri with Brazil nut
crust, to name just a few. Some
of it arrived on a salt stone
scented with truffle. To die for.

\\\ O espaço do famoso chef
Thiago Castanho não podia ser
mais despojado e confortável.
Ótimo o pão artesanal e os
dadinhos de tapioca com
piracucu defumado e queijo
coalho. Os mais amados são o
filhote assado na brasa com
salada de feijão manteiga,
macaxeira e farofa e o piracucu
defumado com leite de coco,
ou com banana, ameixa e
queijo coalho. Nas carnes, o
arroz de pato à paraense com
tucupi, castanha e jambu.
\\\ Famous chef Thiago
Castanho’s restaurant couldn’t
be simpler or more comfortable.
Highlights include the artisanal
bread, and the tapioca dice
with smoked piracucu (fish)
and rennet cheese. The
most popular dishes are the
chargrilled catfish with butter
bean salad, cassava and farofa
(toasted flour mixture) and the
smoked piracucu with coconut
milk, or with banana, plum and
rennet cheese, not forgetting
the duck rice à paraense
with tucupi (manioc sauce),
chestnut and paracress.

sushiruybarbosa.com.br

restauranteremanso.com.br
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Manjar das Garças

Amazon Beer

Restaurante Capone

Bar Dois Irmãos

MANJAR
DAS GARÇAS

RESTAURANTE
CAPONE

\\\ Se não gosta de buffet,
vai mudar de ideias neste
restaurante amplo no pavilhão
central do Mangal das Garças.
Destaque para a variedade de
saladas frescas e saborosas,
para os excelentes pratos
de peixe, principalmente os
de filhote, as sobremesas
e a ótima seleção de chás
servidos em bule, coisa
rara por terras de café.
\\\ If you don’t like buffets,
you’ll change your mind in this
large restaurant in the central
pavilion of Mangal das Garças.
Highlights include a variety
of fresh and tasty salads, the
excellent fish dishes, especially
the catfish, the desserts and a
great selection of teas served
in teapots, which is a rarity
in the country of coffee.

\\\ Um italiano discreto na
Estação das Docas, onde se
comem uns risotos muito
bons de maniçoba, de filhote
regado com molho do Pará e
de pato com jambu cozido no
tucupi, além de peixe grelhado
no ponto certo com arroz
rico de jambu e camarão. A
rematar, sorvete de graviola
e cupuaçu, pudim de leite
com creme de leite, mousse
de chocolate e, claro, açaí.
\\\ A discreet Italian at Estação
das Docas, where diners can
enjoy very good risottos with
maniçoba, catfish with Pará
sauce and duck with paracress
cooked in tucupi (manioc
sauce), not forgetting perfectly
grilled fish with rice combined
with paracress and shrimp. To
finish off, soursop and cupuaçu
ice cream, milk pudding
with milk cream, chocolate
mousse and, of course, açaí.

manjardasgarcas.com.br

caponeristorante.com.br

AMAZON BEER

BAR DOIS IRMÃOS

\\\ As grandes vasilhas de
armazenamento da cerveja
artesanal dão uma singela
noção de pertença num
restaurante em plenas docas.
Especializado em comida alemã,
optámos por petiscos como
pastéis de tataca e unhas
de caranguejo, e um mix de
linguiças de cordeiro, frango
e calabresa. As cervejas são
maravilhosas; a premiada
Forest de bacori, a red ale de
pripioca e a stout de açai.
\\\ The large vats for craft
beer offer a simple sense
of belonging in this dock
restaurant. Specialising in
German cuisine, we chose
tataca pasties and crab fritters,
and a mix of lamb, chicken
and Calabresi cured sausages.
The beers are fantastic and
include the award-winning
Forest de bacori, the red ale de
pripioca and the açai stout.

\\\ O lugar para beber cerveja
e bicar a comida de boteco
mais popular e premiada: iscas
crocantes, bolinho marajoara,
camarão empanado com
farinha de tapioca, sempre com
o molho de jambu por perto.
E bolinhos, de carne ou peixe,
com Doritos. Pois, isso mesmo,
como disse Gustavo Gurgel,
da Secretaria de Turismo:
“Brasileiro só não domina o
mundo porque não quer!”.
\\\ The place to drink beer and
nibble on the most popular and
award-winning bar food: crispy
liver, marajoara fritter, prawn
breaded with tapioca flour,
always with paracress sauce at
hand, not forgetting the meat
or fish fritters with Doritos. As
Gustavo Gurgel of the Tourist
Department said: “Brazilians
don’t dominate the world
because they don’t want to!”.

fb.com/cervejariaamazonbeer

fb.com/barechurrasquinhodoisirmaos

\\\ A UP agradece o apoio
da Secretaria de Estado
de Turismo do Pará, em
particular a André Dias e
Gustavo Gurgel; à Companhia
de Desenvolvimento e
Administração da Área
Metropolitana de Belém e
Danilo Soares; à Belemtur e
Rosângela Martins; e a Douglas
Queiroz de Lima, da TAP Air
Portugal em Belém do Pará.
\\\ UP would like to thank
the Pará Tourism Authority,
in particular André Dias and
Gustavo Gurgel; the Companhia
de Desenvolvimento e
Administração da Área
Metropolitana de Belém and
Danilo Soares; Belemtur and
Rosângela Martins; and Douglas
Queiroz de Lima of TAP Air
Portugal in Belém do Pará.
setur.pa.gov.br \\\ belem.pa.gov.br
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TEMA DE CAPA /
THIS MONTH'S COVER

BELÉM DO PARÁ

ENTRE O CÉU E A TERRA /
BETWEEN HEAVEN AND EARTH
\\\ No norte do Brasil cruzam-se espiritualidade e hedonismo, a
natureza e o mundano. Sendo palco da maior manifestação católica
do planeta, o Círio, agora em outubro, e da diversa e sofisticada
gastronomia paraense, o mundo tem razões para convergir aqui.
É porta de entrada para a grande Amazónia.
\\\ Spirituality and hedonism, nature and the mundane
combine in northern Brazil. Host to the planet’s largest Catholic
celebration, Círio, during the month of October, and also to Pará's
varied and sophisticated gastronomy, the world has many
a reason to meet here at the gateway of the great Amazon.
por / b y P A T R Í C I A B A R NA BÉ f otos / p hotos CA RLO S P INTO

TAP Lisboa > Belém do Pará - 3 vezes por semana / 3 times a week \\\
tempo de voo / flight time : 8h05m \\\ diferença horária / time difference :
-4h \\\ temperatura média em outubro / average temperature in October :
29º/21º C \\\ moeda / currency : real
TAP Miles&Go \\\ Desde 79.000 milhas ida e volta / from 79.000 miles both ways
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BELÉM
DO PARÁ

ENTRE O CÉU
E A TERRA /
THE ART OF
BEING BRAZIL
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Praça Dom Frei Caetano Brandão / Square

FELIZ LUSITÂNIA
\\\ Despertamos com os sinos da Catedral da Sé; depois de uma lua
cheia que iluminou as ruas, o centro da cidade amanheceu silencioso. É feriado 15 de agosto, Dia da Adesão, quando em 1823 a então
Província do Grão-Pará cortou relutante os laços com o reino português, um ano depois de D. Pedro I proclamar a Independência do
Brasil. A ligação deste estado do Brasil a Lisboa, pela proximidade
geográfica e prosperidade partilhada, só atrasou o inevitável. Nesse mesmo dia, em Portugal, comemora-se o feriado da Assunção de
Nossa Senhora. No coração histórico de Belém, divagamos por estas
coincidências. A estrela solitária na bandeira do Brasil, por cima do
lema “Ordem e Progresso”, é o Pará.
O largo que vemos da janela é pequeno à proporção da cidade,
rodeado de calçada e ruas estreitas como numa aldeia portuguesa.
Esta é a Cidade Velha e daqui Belém assiste à passagem das águas
na Baía do Guajará, que contorna a primeira edificação europeia, o
Forte do Castelo do Senhor Santo Cristo do Presépio, ponta de lança
da chamada Feliz Lusitânia. Aqui chegaram, em 1616, menos de 200
homens vindos do Maranhão à conquista da boca do rio Amazonas.
Construíram este forte para defesa dos indígenas, os guerreiros tupinambá, e dos ingleses e holandeses, corsários experimentados que
rondavam estas águas. Foi hospital, albergou sublevados da Cabana58

\\\We wake to the sound of the Sé Cathedral’s bells; after a full moon
that lit the city’s streets, the centre of Belém do Pará starts the day
rather quietly. August 15th is a public holiday (Day of Accession),
which commemorates when the then Province of Grão-Pará reluctantly severed its ties with the Portuguese kingdom in 1823, a
year after Pedro I proclaimed Brazil’s independence. This Brazilian
state’s connection to Lisbon, due to relative geographical proximity
and shared prosperity, only delayed the inevitable. That same day,
in Portugal, it was the Assumption of Mary. We ponder these coincidences as we wander around the historic centre. The solitary star
on the Brazilian flag, above the words “Ordem e Progresso” (Order
and Progress), is Pará.
The square we see from the window is small in proportion to the
city, surrounded by cobblestones and narrow streets like a Portuguese village. This is the Cidade Velha (Old City). From here, Belém
watches the waters flow into Guajará Bay, overlooked by the first European construction, the Senhor Santo Cristo do Presépio Castle Fort,
the spearhead of the so-called Feliz Lusitânia (historic centre). Here,
in 1616, fewer than 200 men arrived from Maranhão to conquer the
Amazon river mouth. They built this fort to defend against the indigenous populations, Tupinambá warriors, the British and Dutch, ex-
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Forte do Castelo do Senhor Santo Cristo do Presépio / Castle Fort

Igreja de São Francisco Xavier e Museu
de Arte Sacra/ São Francisco Xavier
Church and Sacred Art Museum

Catedral da Sé / Cathedral

Catedral da Sé / Cathedral

>

>

gem (1835-40, revolta contra o governo imperial) e a pedra original
que pisamos é hoje chão do Museu do Encontro, que conta a história
de indígenas e europeus. Por um lado, artefactos e cerâmica da cultura marajoara e tapajónica, e as amazonas icamiabas, que criaram
os muiraquitãs, amuletos feitos de pedras que apanhavam no fundo
do rio e esculpiam em forma de animais. Por outro, a representação desse encontro aos olhos de um pintor do século XVII, com o
padre António Vieira, o mais famoso jesuíta português, e peças deixadas pela Armada. E os cachimbos dos povos caboclos, a mistura
que hoje desenha os perfis dos paraenses. Ao lado, o Palácio Lauro
Sodré, construído para receber a família real, é agora museu para
as artes visuais. Impressionante é o Museu de Arte Sacra, na antiga
Igreja de São Francisco Xavier, colégio dos jesuítas de fim do século
XVII, ornamentada por enormes altares barrocos em madeira tropical e esculpidos por mão indígena. As figuras em falta estão no andar
de cima. É onde descobrimos os verdadeiros “santos do pau oco”,
usados no contrabando, que traziam do reino mais do que boas intenções e um novo mundo.

perienced corsairs who prowled these waters. It was once a hospital,
home to the Cabanagem uprisings (1835-40, a revolt against the imperial government), and the original stone we now stand on is the
floor of the Museu do Encontro, the museum that tells the story of indigenous and European people. There are artefacts and ceramics from
the Marajoara and Tapajonic cultures, and the Amazonian Icamiabas
(women without husbands), who created the muiraquitãs, amulets
made from stones taken from the riverbed and sculpted into the shape of animals. In contrast, there are also representations of that meeting from the perspective of the 17th-century painter, showing Father António Vieira, the most well-known Portuguese Jesuit, as well
as pieces left behind by the Armada. And the pipes of the Caboclo
people, the racial mixture that has characterised the people of Pará.
Next door is the Lauro Sodré Palace, originally built to host the royal
family but now a museum for the visual arts. The Sacred Art Museum
is impressive and found in the old São Francisco Xavier Church, a late-17th century Jesuit college adorned with huge tropical wood baroque altars, carved by indigenous hands. The missing figures are upstairs, where we discover the true “santos do pau oco”. These hollow
wooden figures, which were used for smuggling, brought more than
just good intentions and a new world.

secult.pa.gov.br \\\ museudoestadodopara.wordpress.com
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Basílica Santuário de Nazaré /
Sanctuary Basilica

A COMUNHÃO DO CÍRIO / THE CÍRIO COMMUNION
\\\ “Vou deixar uma moeda para a Nossa Senhora, ela se puder ajuda”, diz-nos uma senhora à entrada da Catedral Metropolitana de
Belém. Começou por ser uma imagem num nicho do Forte do Presépio, depois uma construção de taipa e palha dentro das muralhas
e, quando D. João V cria a diocese do Pará, ordena a construção de
uma igreja matriz em 1723. A fachada remonta à época do marquês
de Pombal, mas o arquiteto António Landi terminou-a 50 anos depois, já no Brasil independente, fazendo uma ponte entre o barroco
primordial e o neoclássico. Dali parte a grande procissão do Círio,
a maior manifestação católica do mundo, com o nascer do sol no
segundo domingo de outubro, após uma missa à imagem peregrina
que aqui pernoita antes de seguir para a Basílica Santuário de Nossa
Senhora da Nazaré. Esta é uma réplica de 40 centímetros esculpida nos anos 1960 por Giacomo Muzner, inspirado nas mulheres da
Amazónia. Na basílica permanece a imagem original de 1700, com
28 centímetros e traços europeus, encontrada no igarapé Murucutu (um braço de rio sem saída, já desaparecido) por Plácido José de
Souza. A basílica nasce em 1909 (terminada em 1953), inspirada na
de Papal de São Paulo, em Roma. Perdermo-nos no seu interior feito
de coloridos mosaicos e cruzamento de estilos.
60

\\\ “I’m going to leave a coin for Our Lady, if she can help,” a woman tells us at the entrance to Catedral Metropolitana de Belém. The
cathedral began as an image in a niche of the Presépio Fort, then a
rammed earth and straw construction inside the walls and, when D.
João V created the Pará diocese, he ordered the construction of a mother church in 1723. The façade dates back to the time of the Marquis
of Pombal but was only finished 50 years later by architect António
Landi in an independent Brazil, bridging primordial and neoclassical
Baroque. This is where the grand Círio procession sets off. The largest
Catholic event in the world takes place at sunrise, on the second Sunday in October. After a mass is said for a wooden image of Our Lady,
the figure is carried to Basílica Santuário de Nossa Senhora da Nazaré.
The sacred image is a 40-centimetre replica carved in the 1960s by
Giacomo Muzner, who took inspiration from Amazonian women. The
original image from 1700, which stands 28 centimetres tall and boasts
European features, remains in the basilica and was originally found
in the Murucutu stream (now gone) by Plácido José de Souza. Construction of the basilica began in 1909 (it was finished in 1953), and its
architecture was influenced by that of Papal of Saint Paul's in Rome.
We lose ourselves in its colourful interior of mosaics and hybrid styles.
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Nave central da Basílica
Santuário de Nazaré / Our Lady of
Nazareth Basilica central nave

Altar de Nossa Senhora da Nazaré /
Our Lady of Nazareth altar

Berlinda de Nossa Senhora da Nazaré,
Museu do Círio / Our Lady of Nazareth
stand

Corda do Círio / Círio rope

>

>

No Museu do Círio e na Casa de Plácido estão as memórias de
devoção, os ícones usados durante as romarias, imagens da berlinda e dos carros de milagres onde são levados os ex-votos; a corda
do Círio, 400 metros em forma de terço, simbolizando um cordão
umbilical, e os mantos da santa, desenhados por criadores locais,
cosidos a ouro e pedras preciosas. O primeiro Círio foi em 1793, promessa de um governador doente, e hoje é gigante: 12 romarias dão
o arranque pelo rio, de carro, de mota ou de bicicleta, só jovens ou
crianças, a que se juntam os arraiais do Alto do Círio ou o da Festa
da Chiquita, da comunidade LGBTi. “Todas as pessoas se juntam,
partilham sua água, sua comida. O Círio é feito de histórias, cada
um vive a sua”, diz André Dias, secretário de Turismo do Pará. Na
procissão são cerca de dois milhões vestidos de branco: “As ruas ficam tāo lotadas que você tira o pé no chāo e continua andando.”
Muitos vão descalços e trazem à cabeça promessas ou pedidos, barquinhos de madeira, casas e berços, os livros da universidade. São
horas a rezar e a andar. “Para a gente, o Círio é mais importante
do que o Natal”, diz Danilo Soares, presidente na área de desenvolvimento da prefeitura. “A cidade pára, extrapola a religião, é uma
festa cultural e da família, é muito forte.”

The Círio Museum and Casa de Plácido offer memories of devotion,
the icons used during pilgrimages and various religious carriages carrying the ex-votos; the Círio cord, which stretches for 400 metres in
the shape of a rosary, symbolising an umbilical cord, and the saintly
mantles, designed by local craftspeople, which are made with gold
thread and precious stones. The first Círio occurred in 1793, the result of a promise by a sick governor. Today, the commemoration is
gigantic: 12 pilgrimages start by the river, in cars, on motorbikes or
bicycles, featuring only young people or children, who are joined by
the Alto do Círio arraial or the LGBT community’s Festa da Chiquita.
“Everybody gets together, shares their water, their food. Círio is all
about stories, everyone has their own”, says André Dias, secretary of
the Pará tourist authority. The procession has about two million people
dressed in white: “The streets are so crowded that if you take your foot
off the ground, you keep moving." Many folk are barefoot and bring
with them promises or requests, little wooden boats, houses and cradles, university books. It’s time to pray and walk. “For us, Círio is more
important than Christmas,” says Danilo Soares, president of the city
council’s development department. “The city stops, it goes beyond religion, it’s a cultural and family celebration, it’s very powerful.”
outubro / october 19 _ up
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Theatro da Paz / Paz Theatre

A BELA ERA DOURADA / THE GOLDEN AGE
\\\A cada passo encontram-se igrejas, antigas, improvisadas em
garagens junto à estrada ou em palafitas sobre o rio, a fé não exige. E
muitos templos maçónicos pintados de azul céu brilhante, herdados
de um século XIX místico e secreto. Belém tem uma certa esquizofrenia urbanística que se torna encantadora na espontaneidade com
que mostra as camadas da sua história. Convivem casas humildes
e arranha-céus com palacetes belle époque do período mais afortunado do Pará, a do ciclo da borracha, quando recebeu muitos
europeus impulsionados pela revolução industrial. Queria ser Paris na América, era tão próspera que as famílias ricas mandavam
lavar a roupa na Europa e compravam esquis que nunca usaram.
Desta época datam boulevards ladeados de mangueiras plantadas
pela eficiência da sua sombra, belos mercados e praças engalanadas
de um romantismo de pequenos coretos e candeeiros. São muitos
os edifícios distintos, do Palácio da Prefeitura ao depósito de água
desenhado por Gustavo Eiffel, ao Cinema Olympia, de 1911, o mais
antigo em atividade no Brasil.
O Theatro da Paz é o ex-líbris, singelo e idealista, elegante e
progressista, construído em 1878 para receber espetáculos líricos,
inspirado no famoso Scala de Milão. No chão, minuciosos mosaicos
62

\\\ There are churches at every turn. Old ones, make-shift ones in
garages by the side of the road or sitting above the river on stilts.
Faith isn’t fussy. And there are many Masonic temples painted sky
blue, originating from a mystical and secret 19th century. Belém has
a certain urban schizophrenia that becomes charming for the spontaneity with which it displays its history’s different layers. Simple
houses and skyscrapers rub shoulders with the Belle Époque palaces
of Pará’s wealthiest period (the rubber trade era), when it hosted
many Europeans driven by the industrial revolution. At a time when
it wanted to be the American continent’s equivalent of Paris, it was
so prosperous that rich families had their clothes washed in Europe
and bought skis they never used. This period produced boulevards
flanked by mango trees planted for their shade, beautiful markets
and squares with the romanticism of small bandstands and streetlamps. There are many special buildings, from the Palácio da Prefeitura (city council building) to the water tank designed by Gustavo
Eiffel and the Cinema Olympia (1911), the oldest film theatre still in
operation in Brazil.
Unassuming and idealistic, elegant and progressive, Teatro da
Paz is iconic. Built in 1878 for lyrical performances, it was inspired
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Garça na Praça Batista Campos /
Heron in Batista Campos Square

Praça Batista Campos / Square

Praça Batista Campos / Square

Barraquinhas de água de coco /
Coconut water stalls

Praça Batista Campos / Square

>

>

desenham o oceano, a cultura indígena e a selva. Os lustres são franceses, em bronze e cristal, as maçanetas de porcelana pintada à mão,
como as paredes, com intricados motivos vegetais e florais. No topo,
uma pintura de Apolo na Amazónia com Artemísia e Thalia. À varanda, as deusas da comédia e da poesia, da música e da tragédia observam-nos à chegada para a abertura do Festival de Ópera, que durará
até ao fim do ano. Isto passa-se na Praça da República, que chegou
a ser a D. Pedro II; mas a mais bela das praças é a Batista Campos,
inaugurada em 1904 com lagos e pontes, estátuas e flores, árvores
de várias espécies. Sabe bem ver o dia a cair sentada num banco e
observar as garças empoleiradas nas copas, a passarada a piar para
recolher. “Os pombos e os pardais vieram com os portugueses”, comenta a guia Rosângela, e observamos a nossa calçada com motivos
marajoara. Nas barraquinhas de água de coco acendem-se televisões
e alinham-se cadeiras de plástico para assistir à novela. Tudo parece
certo. Mas cobre-nos um céu luminoso e quase apocalíptico que desaba numa diluviana chuva tropical. “Terra do cheiro cheiroso e das
chuvas!”, diz Rosângela. A sensação é maravilhosa.

by the famous Scala of Milan. Its floor boasts painstakingly created
mosaics that depict the ocean, indigenous culture and the jungle.
The bronze and crystal chandeliers are French, while the porcelain
handles, like the walls, are hand-painted with intricate vegetable
and floral motifs. Above is a painting of Apollo in the Amazon with
Artemisia and Thalia. On the balcony, the goddesses of comedy,
poetry, music and tragedy observe us as we arrive for the opening
of the Opera Festival, which will last until the end of the year. All
this takes place in Praça da República, however, the most beautiful square is Batista Campos, which opened in 1904 with lakes and
bridges, statues and flowers, as well as a variety of different trees. It
feels great to see evening fall sitting on a bench, watching the herons
perched in the treetops, announcing their imminent retreat. “Pigeons and sparrows arrived with the Portuguese”, says our guide
Rosângela, and we gawk at the decorative paving with Marajoara
motifs. At the coconut water stalls, televisions have been turned
on and plastic chairs lined up to watch the soap opera. Everything
seems fine, but suddenly a luminous, almost apocalyptic sky breaks
into heavy, tropical rain. “Land of strong smells and rains,” says
Rosângela. It feels great.

theatrodapaz.com.br \\\ fb.com/festivaldeopera
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Mercado Ver-o-Peso na Baía do Guajará /
Ver-o-Peso Market in the Guajará Bay

VIDA DE RUA / STREET LIFE
\\\Belle époque em Belém é o mercado de carne Francisco de Bolonha,
uma graciosa estrutura em ferro que ostenta uma escada em espiral
ao centro. No mercado do peixe, conhecemos espécies da Amazónia,
algumas gigantes. Ambos pertencem ao grande acontecimento diário
que é o Ver-o-Peso, o maior mercado ao ar livre da América Latina,
uma viagem de cores, aromas e pessoas num admirável formigueiro
de bugigangas e convívio. Por aqui passam cerca de 50 mil pessoas por
dia. Imperdível a secção de ervas onde Dona Betty Cheirosinha tem
“atrativo do amor e viagra natural, amansa-corno e tira-olho-gordo”.
Vende-se de tudo. Provamos os sucos e bombons da Dona Neusa, que
acolhe cachorros maltratados, adormecidos ao lado da sua banca, e
experimentamos cupuaçu, tapareba, bacuri: “Isto com vodka bem
geladinha”, pisca o olho. Seguindo a beira-rio e contornando a pequena baía habitada por barcas, garças, urubus e vendedores ambulantes,
fica a Feira do Açaí. Um “bike-som” (um homem em bicicleta com
amplificador) anuncia os “jornalistas da TAP”, rimo-nos e recolhemos
à sombra para sobreviver à canícula na Praça Sequeira Campos, “onde
chegou a iluminação pública e o gás encanado”, assegura Rosângela.
É obrigatório espreitar o Espaço São José Liberto, um convento capucho erguido em 1749, de que resta a capela; foi presídio durante um
século e depois tornou-se num “território criativo”. É Museu das Gemas do Pará, tem uma bela coleção de pedras e culmina num jardim
zen pavimentado a cristais, quartzos, ametistas e citrinos. É oficina de
joalharia e loja de artesãos de 43 municípios, tem moda e acessórios
em materiais naturais e cerâmica inspirada na indígena. É da melhor
que se encontra e a Escola Mestre Raimundo Cardoso assegura a herança dos velhos ceramistas. A professora Rosiane fala-nos das oficinas de cerâmica em que os visitantes podem participar, e mostra-nos
peças: “Não têm formas perfeitas, os indígenas não tinham essa preocupação.” Perfeitas são as mãos do mestre Rosemiro, que nos recebe
na sua oficina rodeada de verde: “Boa parte destas peças”, diz-nos,
e roda sob os dedos um pedaço de barro, “são técnicas de Portugal,
principalmente os utilitários, mas os motivos são tribais: aqui em Icoraci acatamos todos os estilos”, e corta rente a base do prato com um
arame. Repete este gesto há 72 anos; filho e neto de artesãos, formou
muita gente e oito filhos. Ama a modelagem: “é sensibilidade e força.
Fiz da cerâmica um meio cultural, de prazer e de vida, como um baile
de gala.” Abraçamo-nos à despedida: “Assim leva meu suor.”
saojoseliberto.com.br

64

\\\Belle Époque in Belém is the Francisco de Bologna meat market, a
fine iron structure with a central spiral staircase. At the fish market,
we see Amazonian species, some of them enormous. Both belong to
the major daily event that is the Ver-o-Peso, Latin America’s largest outdoor market, which offers myriad colours, aromas and the
hubbub of people. Around 50,000 visitors come here every day.
The herbs section, where Dona Betty Cheirosinha has a section of
curiously named fare, including “natural viagra”, is not to be missed. It sells everything. We try the juices and chocolates of Dona
Neusa, who takes in stray dogs, which are asleep next to her stall.
We also enjoy cupuaçu, tapareba, bacuri: “This is good with very cold
vodka”, she winks. Following the riverside and skirting the small
bay inhabited by boats, herons, vultures and street vendors, we find
the Feira do Açaí (a fair focussed on the famous palm fruit). A “bike-sound” (a man on a bicycle with an amplifier) announces the “TAP
journalists”, we laugh and retreat to the shade to survive the heat of
Praça Sequeira Campos square.
Another must is the Espaço São José Liberto. Originally a Capucho (Franciscan) convent built in 1749 (the chapel remains), it was
a prison for a century and became “creative territory”. It's the Pará
Gem Museum, with its great collection of stones and a zen garden
paved with crystals, quartz, amethyst and citrine. It’s a jewellery
workshop and artisans’ shop from 43 municipalities, with fashion
and accessories in natural materials and ceramics inspired by the
indigenous people. It’s finding the best of what's around and the Escola Mestre Raimundo Cardoso maintains the heritage of the old ceramists. Teacher Rosiane tells us about the ceramic workshops, where visitors can participate, and shows us different pieces: “They’re
not perfectly shaped, the indigenous people weren’t worried about
that.” Perfect is a good word to describe the hands of Rosemiro,
who welcomes us at his workshop surrounded by greenery. Rolling
a piece of clay between his fingers, he says, “most of these pieces are
the result of techniques from Portugal, mainly the utilitarian ones.
But the motifs are tribal: we accept all styles here in Icoraci”, cutting
the plate base with a wire. He’s been repeating this gesture for 72
years; the son and grandson of artisans, he’s trained lots of people,
including his eight children. He loves what he does: “it’s sensibility
and strength. I’ve made ceramics a cultural medium, all pleasure
and life, like a gala ball.” We embrace as we bid him farewell: “That
way, you take my sweat away.”
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Baía do Mercado Ver-o-Peso /
Market Bay

Mercado da Carne Francisco de Bolonha/
Meat Market

Mercado Ver-o-Peso / Market

D. Beth Cheirosinha no Mercado
Ver-o-Peso / at Ver-o-Peso Market

Museu das Gemas /
Gem Museum

Bar do Parque / park bar

À NOITE / NIGHT
\\\ A Avenida Brás de Aguiar é das mais cosmopolitas, aqui encontram-se lojas
e alguns dos restaurantes descontraídos, ideais para começar a noite, como
a pizzaria The Pug. Também é boa ideia de fim de tarde ir provar as cervejas
artesanais da Amazon Beer, na Estação das Docas, ou ir ao Bar Palafita, onde
a música obriga a tirar o pé do chão. Numa versão suave, o Bar do Parque,
onde acontecem sessões de poesia, ou o cool ÔVibe Hostels & Arts, que oferece
aulas de yoga pela manhã e os melhores cocktails ao cair da noite.
\\\Avenida Brás de Aguiar is one of the most cosmopolitan areas and an ideal place
to start the evening. Visitors can find shops and relaxed restaurants, like The Pug
pizzeria. It’s also a good idea to spend the late afternoon trying craft beers at
Amazon Beer, in Estação das Docas, or at Bar Palafita, where you can dance. For
something more laid-back, Bar do Parque has poetry sessions, while the cool ÔVibe
Hostels & Arts has yoga classes in the morning and great cocktails in the evening.

Mestre Rosemiro

Escola Mestre Raimundo Cardoso / School:
cerâmica / ceramics

instagram.com/thepugpizza \\\ fb.com/palafitabelem01 \\\ estacaodasdocas.com.br \\\
bardoparque.com \\\ ovibe.com.br
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Estação das Docas /
Docas Station

AMAZÓNIA NA CIDADE / AMAZON IN THE CITY
\\\ Tudo isto era selva até ao século XVII e os paraenses orgulham-se
disso e da sua herança indígena. A cidade admira a Baía do Guajará e o
frondoso verde do outro lado do rio. O porto de Belém foi construído
pelos ingleses para agilizar o comércio da borracha, mais tarde da castanha e do minério de ferro. Completamente renovado, os seus armazéns de mercadorias transformaram-se em restaurantes e espaços de
artesanato de qualidade, hoje é a Estação das Docas. Enche-se de vida
no lusco-fusco e aconselha-se um passeio de barco de onde se tem
uma vista privilegiada da cidade e um majestoso pôr do sol. Belos fins
de tarde também se cumprem no Ver o Rio e no Portal da Amazónia. O
primeiro é uma animada praça pública, o segundo uma avenida relvada que se estende ao longo do rio e se enche da alegria e barraquinhas.
No pequeno miradouro em madeira sobre o rio Guamá, no parque
ecológico Mangal das Garças, vêem-se matizes de verde no horizonte,
uma flor a despontar na esbelta floresta de aningas que emolduram
aquela janela sobre o paraíso. Representa a biodiversidade do Pará,
dos seus campos e matas, e mais de 30 espécies de aves. A meio da
manhã, uma nuvem de garças cobre de branco o jardim, flamingos e
outras aves peraltas coabitam com iguanas e tartarugas. Do borboletário saem cinco mil jovens por mês, uma paz de asas coloridas, cas66

\\\ All of this was jungle until the 17th century and the Paraenses
(people of Pará) are proud of this and their indigenous heritage. The
city admires Guajará Bay and the leafy green of the other riverbank.
Belém’s port was originally built by the English to facilitate the trade
in rubber, which was then followed by Brazil nuts and iron ore. Now
completely renovated, its goods warehouses have been turned into
restaurants and quality handicraft places at what is now called Estação das Docas. It comes to life at twilight and we recommend a boat
ride that offers great views of the city and a majestic sunset. You can
also enjoy great afternoons at the Ver o Rio and Portal da Amazónia.
The former is a lively public square, the latter a grassy avenue that
stretches along the river, full of happy folk and stalls.
At the small wooden viewpoint overlooking the Guamá River, in
the Mangal das Garças ecological park, there are all shades of green
on the horizon, a flower peeking through the slender forest of montrichardia linifera. It’s a showcase of Pará’s biodiversity, its fields
and forests, with over 30 species of birds. Mid-morning, a cloud of
herons turns the garden white, while flamingos and other elegant
birds coexist with iguanas and turtles. Every month, 5,000 youngsters leave the butterfly garden, a place of colourful wings, waterfalls
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Baía de Guajará /
Guajará Bay

Parque Estadual do Utinga /
State Park
Mangal das Garças

Mangal das Garças
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catas e espelhos de água cheios de peixes. Ainda dentro da cidade, o
Parque Emílio Goeldi, criado em 1866, foi o primeiro a fazer investigação na área da botânica, zoologia e arqueologia amazónica. Também
se aconselha o Bosque Rodrigues Alves, uma floresta-jardim inspirada no Bosque de Bolonha de Paris.
Em Belém tudo é intenso, mas a humidade alta é mais difícil do
que a temperatura. No Parque Estadual do Utinga somos recebidos
por repuxos e uma frondosa sumaúma, árvore-mãe dos indígenas.
Aqui estendem-se mais de mil hectares de verde por onde pedalamos
quilómetros e estão projetos de proteção – as araras verde-amarelo
quase desapareceram na medida exata do crescimento da cidade – e
pontos para desportos de natureza. Diego é engenheiro do ambiente e guia, apanha uma flor de azedinha-amarela para provarmos e
sentamo-nos num dos vários pontões a admirar o lago: “Aqui o nosso alimento cai do céu.” Avistamos um macaco de cheiro, ninhos de
vespa e de cupim, vários beija-flores e uma família de capivaras. E
descemos um riacho deitados numa boia, levados pela corrente. Diz
que à noite os animais enchem as pistas de corrida.

and reflecting pools full of fish. Still inside the city, Parque Emílio
Goeldi (1866) was the first to do research in the fields of botany,
zoology and Amazonian archaeology. Other recommendations include the Bosque Rodrigues Alves, a garden forest inspired by Paris’s
Bois de Boulogne.
Everything is intense in Belém, and the humidity levels are often more difficult to handle than the temperatures. At Utinga State
Park we are welcomed by fountains and a leafy kapok tree, sacred to
the indigenous population, and over 1,000 hectares of green where
we pedal for miles. The park has preservation projects - the yellow-green macaws have disappeared at almost the same rate that the
city has grown - and areas for nature sports. Diego, who’s an environmental engineer and guide, picks up a Bermuda buttercup for us
to taste and sits on one of the different pontoons, admiring the lake:
“Here our food falls from the heavens”. We see a common squirrel monkey, wasp and termite nests, various hummingbirds and a
family of capybaras, before descending a stream on an inner tube,
transported by the current. He says that the animals invade the running tracks at night.

estacaodasdocas.com.br \\\ mangaldasgarcas.com.br \\\ museu-goeldi.br \\\
belem.pa.gov.br/semma/bosque \\\ ideflorbio.pa.gov.br/unidades-de-conservacao
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6
Ilha do Mosqueiro / Island

O MUNDO ERA VERDE / THE WORLD WAS GREEN

\\\“Este é o delta do Amazonas”, aponta Rosângela quando nos apanha distraídos nas correntes do rio. Não fosse a cor barrenta e parecia um mar. Mais de metade do Pará é área protegida, incluindo
43 terras indígenas. As muitas ilhas que circundam Belém são mutantes, obedecem aos humores fluviais e têm muitos recantos para
disfrutar da natureza pura. Num dos braços do Amazonas está a Ilha
do Mosqueiro, a 70 quilómetros da capital. Aqui viveram os índios
tupinambás, hoje é estância de veraneio. Vêem-se mansões de férias
belle époque em cores de rebuçado de um lado ondas de água doce
do outro. Almoçamos uma grelhada mista no restaurante Camboeiro
na Praia do Chapéu Virado, e no centro da sua simpática praça comemos as tapiocas premiadas da Áurea.
Cotijuba é mais selvagem, apanha-se um pequeno barco a 40 minutos de Belém e demora o mesmo para chegar à ilha. Os tupinambás deram-lhe o nome de “trilha dourada” e somos recebidos pelas
ruínas de um antigo reformatório, o Educandário Nogueira de Farias,
hoje ocupado pelo mato e um louco que nos grita: “Esta ilha é um
santuário!”. Atravessamos pequenas aldeias até à Praia do Vai Quem
Quer. Aqui o turismo é informal. E na orla de Icoraci, onde atracamos
no regresso, há barraquinhas para petiscar e boas lojas de artesanato.
São dez minutos de lancha para a Ilha do Combu e deixamos para
trás a geometria da cidade para nos embrenharmos nas estradas de
rio coloridas pelas casas em palafita pintadas pelo projeto Amazon
Street River. A cachorrada corre feliz nos molhes a ladrar aos forasteiros e as mulheres atarefadas com crianças ao colo têm fortes
cabeleiras preto-azul asa de corvo. Conhecemos a Dona Vera, que
nos oferece chocolate quente com castanha do Pará e nos mostra
como esmaga grãos de cacau no pilão há 38 anos, antes de o bio estar
na moda e deixar de vender os chocolates num “saquinho amarra-
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\\\ “This is the Amazon delta,” says Rosângela, as she catches us
staring absent-mindedly at the river currents. If it weren’t for the
muddy colour, it would look more like the sea. Over half of Pará
is classified as a protected area, including 43 indigenous lands. The
many islands that surround Belém are mutant, subject to the moods
of rivers, and boast various spots to enjoy pure nature. In one of the
Amazon’s branches we find the island of Mosqueiro, 70 kilometres
from the capital. Previously home to the Tupinambás Indians, nowadays it’s a summer resort. There are Belle Époque holiday mansions in candy colours, just a road’s breadth from the freshwater
waves. We had a mixed grill lunch at the Camboeiro restaurant at
Chapéu Virado Beach, and in the center of its friendly square we ate
Áurea's award-winning tapioca.
Cotijuba is wilder. To get there, you take a small boat 40 minutes
from Belém, which is the same time it takes to reach the island. The
Tupinambás baptised it the “golden trail” and we’re welcomed by the
ruins of an old reformatory, the Educandário Nogueira de Farias, today
occupied by the jungle. Someone mad shouts “this island is a sanctuary!” at us. We traverse small villages to Praia do Vai Quem Quer beach.
Tourism is laid back here. On the shore of Icoraci, where we tie up on
our return, there are food stalls and good handicraft shops.
It’s ten minutes by motorboat to Ilha do Combu, where we swap
the city’s geometry for the river roads embellished by stilt houses
painted by the Amazon Street River project. The local dogs run happily over the jetties, barking at outsiders, while women with crow-coloured hair, carrying children, go about their daily tasks. We
meet Vera, who offers us hot chocolate with Brazil nuts and shows
us how she’s been crushing cocoa beans in her pestle for 38 years,
long before organic was all the rage and she stopped selling choco-
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Ilha do Combu / Island
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do”. E a dona Nena, a filha do Combu, apadrinhada por chefs, um
chocolate magnífico embrulhado na própria folha do cacau. Tem os
melhores brigadeiros e o seu público é selecionado, mas ela mantém a verdade: “O nosso cacual é feio, é envolvido pela floresta.” No
meio do mato, “Sô” Ladi mostra-nos como é o ouriço da castanha
do Pará, que abre num golpe de catana, estendendo-nos o recheio
com um simpático sorriso sem dentes e a mão cheia de mandioca.
Depois abre um caroço de cutumã e come a sua larva branca. “Como
desde criança com pirão de peixe…sabe a coco!” Seguimo-lo para
conhecer árvores magníficas, “a árvore que anda”, com altas raízes,
a sumaúma de tronco tão largo que só um grupo a conseguiria abraçar, e um castanheiro com 700 anos, no qual nos escondemos como
numa gruta: “A natureza é perfeita e esta é a sua majestade real”.
Sobe a uma palmeira de açaí com os pés amarrados numa corda feita
de folhas de palmeira e dá-nos a provar folhas que refrescam e adormecem, bagas doces e pedaços de madeira aromática que cura dores
de garganta, resinas perfumadas e flores para chá. “Tem bicho por
aqui?” “Só cobra, mas a gente pega e cozinha porque o veneno dela
faz bem para a gente.”
Um dia depois contornamos o Forte do Castelo, onde começou
esta história, e apanhamos um popopo, o pequeno e tradicional barco em madeira para a Ilha das Onças, a mais intocada. Quando “Sô”
Hélio chega às “ruas” do rio e passa pela sua casa, entrega cestas
de açaí e o cão Meia-Noite salta para a proa. A esposa mói os grãos
escuros e levamos a polpa para sobremesa. As irmãs Luna e Alma do
Le Bistrot organizam estes almoços nómadas onde o vinho é quem
faz a conversa, e montam uma mesa com flores frescas no alpendre
de madeira. Camarāo marinado e na panela, salada de caranguejo,
folhas verdes, farofa e nada para fazer, a não ser espalhar conversa
boa, baloiçar-se na rede ou mergulhar no rio e boiar no silêncio.

lates “tied up in a little bag”. And Nena, Combu born and bred, sells
magnificent chocolate wrapped in cocoa leaves to chefs. She has the
finest brigadeiros (typical Brazilian sweet) and her clientele is select. She’s frank about things: “Our cocoa bushes are ugly; they’re
surrounded by the jungle. In the middle of all this, “Sô” Ladi shows
us the fruit of the Brazil nut, which opens with one blow of his machete, extending the kernel with a friendly and toothless grin and
a hand full of cassava. Next, he opens a cutumã fruit and consumes
the white larvae. “I’ve eaten it ever since I was a child with fish pirão...it tastes like coconut!” We follow him to see magnificent trees,
“the tree that walks”, with high roots, the kapok tree, whose trunk
is so wide that only a group of people could put their arms around it,
and a 700-year-old Brazil nut tree, where we can hide as if it were a
cave: “Nature is perfect and this is its royal majesty”. He climbs an
açaí palm tree with his feet tied to a palm leaf rope and lets us taste the leaves (refreshing and soporific), sweet berries and pieces of
aromatic wood that cures sore throats, perfumed resins and flowers
for tea. “Are there animals round here?” “Just snakes, but we catch
and cook them because their poison is good for us.”
The next day, we skirt Forte do Castelo, where this story began.
We catch a small, traditional wooden boat (popopo) to the island of
Onças, the most unspoilt of all. When “Sô” Hélio reaches the river
“streets” and passes by his house, he delivers baskets of açaí and his
dog Meia-Noite jumps in. His wife grinds the dark beans and we take
away the pulp for dessert. The sisters Luna and Alma from Le Bistrot
organise these nomadic lunches, where wine inspires the chat. The
table is set with fresh flowers on the wooden porch. Shrimp, both
marinated and cooked, crab salad, green leaves, farofa (toasted flour
mixture) and nothing to do, apart from enjoy good conversation,
swing in the hammock or dive into the river and float in the silence.
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Castanheiro-do-Brasil /
Brazil nut

6

“Sô” Ladi na palmeira de açaí /
“Sô” Ladi climbing an açaí palm

Ilha das Onças / Island

Cacau / Cocoa

Ilha das Onças / Island
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Açaí branco / white açaí

Ilha das Onças / Island: bistro

Ilha das Onças
O Passo
/ Island:
Pizza Jazz
um igarapé / a water course
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Le Bistrot

Sushi Ruy Barbosa

7
Famiglia Sicilia

COMIDACOZINHA
DE RAIZCRIATIVA
/
/
CULINARY
CREATIVE
CULTURE
CUISINE
		
\\\ Em 2015 a UNESCO
		
declarou Belém como
Cidade Criativa da
		
		
Gastronomia. Descubra
		
algumas das razões.
		
\\\ In 2015, UNESCO
		
classified Belém as
a Creative City of
		
		
Gastronomy. Here are
		
some of the reasons.

LE BISTROT

FAMIGLIA SICILIA

\\\ Ana Luna e a irmã Alba
Mariah viveram em França e
Itália, trouxeram o mundo para
a sua terra natal e abriram este
restaurante de base francesa
envolvido nos ingredientes
locais. Adorámos tudo, a salada
de lascas de pirarucu, a sopa
de caranguejo com trufas…
Tudo harmonizado com os
melhores vinhos, porque Luna
é sommelière, enquanto Alba
canta clássicos ao jantar.
\\\ Ana Luna and her sister Alba
Mariah, who lived in France and
Italy, brought a bit of the world
to their hometown and set up a
French-influenced restaurant
that uses local ingredients. We
loved everything, the flaked
pirarucu (fish) salad, the crab
soup with truffles... All paired
with the best wines by Luna,
who is also a sommelier. Alba
sings classic tunes at dinner.

\\\ A chef Ângela Sicília é um
furacão e já representou o
Pará no Masterchef, Fábio é
sommelier, salvou “o vinho
vagabundo que se servia em
jarras” e abriu a primeira loja
de vinhos do Nordeste. Filhos
de italianos que fundaram
há 30 anos uma cantina de
pizza, agora sobem a fasquia.
Provámos o bolinho de filhote, os
premiados raviólis de maniçoba
e o filé com queijo. Adorámos
os chocolates orgânicos
Gaudens que Fábio lançou,
alguns com açaí liofilizado.
\\\ Chef Ângela Sicília is a
veritable whirlwind and has
already represented Pará in
Masterchef. Fábio is a sommelier
and saved “cheap wine that was
served in jugs” and opened the
first wine shop in the Nordeste
region. The children of Italians
who founded a pizza canteen 30
years ago, they have now raised
the bar. We try the catfish
fritters, the award-winning
maniçoba (manioc) ravioli and
the fillet steak with cheese.
We loved the organic Gaudens
chocolates that Fábio served,
some with freeze-dried açaí.

fb.com/lebistrotbelem

72

Remanso do Bosque

famigliasicilia.com

SUSHI RUY
BARBOSA

REMANSO
DO BOSQUE

\\\ Desfilaram sushi e sashimi
divinos a cruzar com sabores do
Pará, peixes e queijos regionais
perfumados com trufas. Niguiri
marajoara de salmão, sushioca
(em tapioca e não arroz) com
salmão, sashimi de polvo com
ovas massago (salmão) e
niguiri de robalo com crosta de
castanha do Pará, para nomear
alguns. Parte chegou pousada
numa pedra de sal com aroma
a trufas. De chorar por mais.
\\\ Divine sushi and sashimi
combined with the flavours
of Pará, fish and regional
cheeses perfumed with
truffles. Marajoara salmon
nigiri, sushioca (on tapioca,
not rice) with salmon, octopus
sashimi with salmon roe and
sea bass nigiri with Brazil nut
crust, to name just a few. Some
of it arrived on a salt stone
scented with truffle. To die for.

\\\ O espaço do famoso chef
Thiago Castanho não podia ser
mais despojado e confortável.
Ótimo o pão artesanal e os
dadinhos de tapioca com
piracucu defumado e queijo
coalho. Os mais amados são o
filhote assado na brasa com
salada de feijão manteiga,
macaxeira e farofa e o piracucu
defumado com leite de coco,
ou com banana, ameixa e
queijo coalho. Nas carnes, o
arroz de pato à paraense com
tucupi, castanha e jambu.
\\\ Famous chef Thiago
Castanho’s restaurant couldn’t
be simpler or more comfortable.
Highlights include the artisanal
bread, and the tapioca dice
with smoked piracucu (fish)
and rennet cheese. The
most popular dishes are the
chargrilled catfish with butter
bean salad, cassava and farofa
(toasted flour mixture) and the
smoked piracucu with coconut
milk, or with banana, plum and
rennet cheese, not forgetting
the duck rice à paraense
with tucupi (manioc sauce),
chestnut and paracress.

sushiruybarbosa.com.br

restauranteremanso.com.br
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Manjar das Garças

Amazon Beer

Restaurante Capone

Bar Dois Irmãos

MANJAR
DAS GARÇAS

RESTAURANTE
CAPONE

\\\ Se não gosta de buffet,
vai mudar de ideias neste
restaurante amplo no pavilhão
central do Mangal das Garças.
Destaque para a variedade de
saladas frescas e saborosas,
para os excelentes pratos
de peixe, principalmente os
de filhote, as sobremesas
e a ótima seleção de chás
servidos em bule, coisa
rara por terras de café.
\\\ If you don’t like buffets,
you’ll change your mind in this
large restaurant in the central
pavilion of Mangal das Garças.
Highlights include a variety
of fresh and tasty salads, the
excellent fish dishes, especially
the catfish, the desserts and a
great selection of teas served
in teapots, which is a rarity
in the country of coffee.

\\\ Um italiano discreto na
Estação das Docas, onde se
comem uns risotos muito
bons de maniçoba, de filhote
regado com molho do Pará e
de pato com jambu cozido no
tucupi, além de peixe grelhado
no ponto certo com arroz
rico de jambu e camarão. A
rematar, sorvete de graviola
e cupuaçu, pudim de leite
com creme de leite, mousse
de chocolate e, claro, açaí.
\\\ A discreet Italian at Estação
das Docas, where diners can
enjoy very good risottos with
maniçoba, catfish with Pará
sauce and duck with paracress
cooked in tucupi (manioc
sauce), not forgetting perfectly
grilled fish with rice combined
with paracress and shrimp. To
finish off, soursop and cupuaçu
ice cream, milk pudding
with milk cream, chocolate
mousse and, of course, açaí.

manjardasgarcas.com.br

caponeristorante.com.br

AMAZON BEER

BAR DOIS IRMÃOS

\\\ As grandes vasilhas de
armazenamento da cerveja
artesanal dão uma singela
noção de pertença num
restaurante em plenas docas.
Especializado em comida alemã,
optámos por petiscos como
pastéis de tataca e unhas
de caranguejo, e um mix de
linguiças de cordeiro, frango
e calabresa. As cervejas são
maravilhosas; a premiada
Forest de bacori, a red ale de
pripioca e a stout de açai.
\\\ The large vats for craft
beer offer a simple sense
of belonging in this dock
restaurant. Specialising in
German cuisine, we chose
tataca pasties and crab fritters,
and a mix of lamb, chicken
and Calabresi cured sausages.
The beers are fantastic and
include the award-winning
Forest de bacori, the red ale de
pripioca and the açai stout.

\\\ O lugar para beber cerveja
e bicar a comida de boteco
mais popular e premiada: iscas
crocantes, bolinho marajoara,
camarão empanado com
farinha de tapioca, sempre com
o molho de jambu por perto.
E bolinhos, de carne ou peixe,
com Doritos. Pois, isso mesmo,
como disse Gustavo Gurgel,
da Secretaria de Turismo:
“Brasileiro só não domina o
mundo porque não quer!”.
\\\ The place to drink beer and
nibble on the most popular and
award-winning bar food: crispy
liver, marajoara fritter, prawn
breaded with tapioca flour,
always with paracress sauce at
hand, not forgetting the meat
or fish fritters with Doritos. As
Gustavo Gurgel of the Tourist
Department said: “Brazilians
don’t dominate the world
because they don’t want to!”.

fb.com/cervejariaamazonbeer

fb.com/barechurrasquinhodoisirmaos

\\\ A UP agradece o apoio
da Secretaria de Estado
de Turismo do Pará, em
particular a André Dias e
Gustavo Gurgel; à Companhia
de Desenvolvimento e
Administração da Área
Metropolitana de Belém e
Danilo Soares; à Belemtur e
Rosângela Martins; e a Douglas
Queiroz de Lima, da TAP Air
Portugal em Belém do Pará.
\\\ UP would like to thank
the Pará Tourism Authority,
in particular André Dias and
Gustavo Gurgel; the Companhia
de Desenvolvimento e
Administração da Área
Metropolitana de Belém and
Danilo Soares; Belemtur and
Rosângela Martins; and Douglas
Queiroz de Lima of TAP Air
Portugal in Belém do Pará.
setur.pa.gov.br \\\ belem.pa.gov.br
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BAGAGEM
PARA BELÉM
DO PARÁ /
BELÉM
DO PARÁ
SUITCASE

\\\ Caiapós, guaranis,
paracanãs, karajás, tupaiús,
arawetés e muitos outros
povos indígenas já lá estavam
muito antes da chegada dos
portugueses no século XVI.
Essa é a sua casa por direito.
\\\ Caiapós, Guaranis,
Paracanãs, Karajás, Tupaiús,
Arawetés and many other
indigenous people were there
long before the Portuguese
arrived in the 1500s. That’s
their home by right.
E é lá que devem permanecer.

fotog r af i a / p h o t o g r a p h y
S OR IN O P A I T
re a li za ç ão / p r o d u c t i o n
PA U LO G O ME S
ma qu il h ag em / m a k e- u p
ANT ÓN I A R O S A
a s s i s t i d a p o r / a ssi st ed by
FR ED E RI C O S I MÃ O
ca be lo s / h a i r
PA U LO VI E I RA
mode l o / m o d el
GIU GL I A ( E L I T E L I S BO N ),
JU LIE T A G O ME S , J A I R LO P ES,
JH ONA T A M E S Q U I T A

SUNGA COM ESTAMPADO TROPICAL /
SWIMMING TRUNKS WITH TROPICAL PRINT,
ÁGUA DE COCO, €90
PULSEIRAS COM DESPERDÍCIOS TÊXTEIS /
BRACELETS WITH TEXTILE WASTE,
TM COLLECTION, €65 CADA / EACH
COLAR COM MATERIAIS ORGÂNICOS /
NECKLACE WITH ORGANIC MATTER,
TM COLLECTION, €97
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CASACO MULTIFOLHAS EM TULE /
MULTI-LEAF TULLE JACKET,
COMME DES GARÇONS,
NA / AT TEM-PLATE, €2230
COLAR COM MÚLTIPLAS FIADAS
DE BAGAS SELVAGENS /
NECKLACE WITH MULTIPLE
ROWS OF WILD BERRIES,
MARIA OITICICA, NA / AT
CASA PAU-BRASIL, €700
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B AG AG E M PA R A B E L É M D O PA R Á
B E L É M D O PA R Á S U I TC A S E
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VESTIDO (USADO SÓ COMO SAIA)
EM VÁRIAS CAMADAS DE TULE /
MULTI-LAYER TULLE DRESS
(USED AS A SKIRT),
DAVID FERREIRA, €800
COLAR COM COGUMELOS SECOS
BOCA DE SAPO /
DRIED MUSHROOM NECKLACE,
MARIA OITICICA, €200
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B AG AG E M PA R A B E L É M D O PA R Á
B E L É M D O PA R Á S U I TC A S E

VESTIDO AMPLO E ASSIMÉTRICO
EM PELUCHE AMARELO E PRETO /
ASYMMETRICAL, LOOSE-FITTING
YELLOW AND BLACK PLUSH DRESS,
DAVID FERREIRA, €800
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BERMUDA ESTAMPADA COM
ELEMENTOS DE FLORESTA /
BERMUDAS WITH FOREST PRINT,
OSKLEN, NA / AT
CASA PAU-BRASIL, €146
BERMUDA ESTAMPADA COM
FOLHAS DE PALMEIRAS /
BERMUDAS WITH PALM LEAF PRINT,
ÁGUA DE COCO, NA / AT
CASA PAU-BRASIL, €190
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B AG AG E M PA R A B E L É M D O PA R Á
B E L É M D O PA R Á S U I TC A S E

VESTIDO EM SEDA ESTAMPADA
COM MOTIVOS FLORESTAIS /
SILK DRESS WITH FOREST PRINT,
FRF, NA / AT STIVALI, €1539
BLUSA DE LAÇADA EM SEDA ESTAMPADA
COM MOTIVOS FLORESTAIS /
SILK LOOP DRESS WITH FOREST PRINT,
FRF, NA / AT STIVALI, €969
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CASA PAU-BRASIL \\\
Rua da Escola Politécnica,
42, Lisboa
DAVID FERREIRA \\\
Rua Rodrigues Sampaio,
21, Lisboa
MANIFESTO MODA \\\
manifestomoda.com
STIVALI \\\ Avenida
da Liberdade, 38 B, Lisboa
TEM-PLATE \\\
Rua Projectada à Matinha,
F, Lisboa
TM COLLECTION \\\
tmcollection.com

BLUSÃO EM ALGODÃO RAW COM
ESTAMPADO ARTESANAL COM
CARVÃO E RAÍZES DE ÁRVORES /
RAW COTTON JACKET WITH ARTISANAL
COAL AND TREE ROOT PRINT,
MANIFESTO MODA, €670
COLAR COM SEMENTES LARGAS /
LARGE SEED NECKLACE,
MARIA OITICICA , €83,
NA / AT CASA PAU-BRASIL
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NÉCESSAIRE
PARA BELÉM
DO PARÁ /
BELÉM
DO PARÁ
NECESSAIRE

\\\ Mergulhe no exotismo
e não se esqueça de
limpar e hidratar a pele.
\\\ Immerse yourself
in the exotic and don’t
forget to cleanse and
hydrate your skin.

WASO SOFT +
CUSHY POLISHER
SHISEIDO

por / b y H E L E N A BA RRA DA S

\\\ “Subo em linha,
volto em cor.
Cresço violentamente.
Cresço em rajadas
de amor.”
\\\ “I climb in a straight
line, return in colour.
I grow violently.
I grow in bursts
of love.”
Ruy Barata, poeta e político / poet and politician
(Santarém, Pará, 1920-1990, São Paulo)

WASO CLEAR MEGA-HYDRATING CREAM
SHISEIDO
\\\ Creme transparente que
hidrata a pele em profundidade
durante 24 horas. Formulado
com células de cenoura, os
nutrientes são extraídos
cuidadosamente, de forma
a potenciar a capacidade de
hidratação. Usar de manhã e
à noite sobre a pele limpa.
\\\ A clear cream that moisturecharges skin for 24-hours.
Formulated with whole carrot
cells, the nutrients are carefully
extracted to keep their
wholeness harnessed and to
help hydrate skin. Use morning
and night on clean skin.

\\\ Esfoliante suave, remove
impurezas e não agride o
ambiente. Alisa e limpa com
grânulos de celulose numa
textura leve semelhante ao tofu.
Deixa a pele sedosa e macia.
Formulado com três tipos de
agentes que proporcionam
sensação de conforto e
maciez. Aplique sobre a pele
limpa, espalhe sobre o rosto,
massaje com movimentos leves
e retire com água tépida.
\\\ A gentle exfoliant that
removes impurities in an
environmentally friendly
formula. Polishes and clears
pores with cellulose granules
in a whipped, tofu-like formula.
Leaves skin feeling silky and
smooth. Formulated with three
different types of scrubbing
agents to give skin a beautiful
smooth look and feel. After
cleansing, spread over the face,
lightly massaging using small,
circular motions and rinse
thoroughly with lukewarm water.
PVP/RRP €30 - 75 ml

PVP/RRP €40 – 50 ml

GLOSS INTERDIT
VINYL MINIQUINTET
GIVENCHY
\\\ Este quinteto de glosses
é o conjunto ideal para quem
viaja. Fórmula renovada,
brilho intenso, fácil de aplicar,
cinco novas cores com efeito
transparente e natural.
\\\ This quintet of glosses is
ideal for travellers, offering
a renewed, easy-to-apply
formula, with an intense shine
and five new colours with a
transparent and natural effect.
PVP/RRP €45

WASO SHISEIDO
\\\ Para a linha Waso, a Shiseido selecionou ingredientes como cenoura, nêspera,
mel, tofu e geleia de cogumelo branco. Equilibram e aumentam a resistência da
pele jovem ao stress, hidratam, reduzem o excesso de oleosidade e previnem
imperfeições. A Waso é recomendada para todos os tipos de pele.
\\\ Shiseido have selected ingredients like carrot, loquat, honey, tofu and white
jelly mushroom for the Waso range. They provide balance and boost young
skin’s resistance to stress, moisturising, reducing excess oiliness and
preventing blemishes. Waso is recommended for all skin types.
82

up _ outubro / october 19

19 NECESSAIRE.indd 82

16/09/2019 14:52

Renan Katayama

venda
uto está à
Este prod This product can
/
o
rd
ard
a bo
sed on bo
be purcha

ore
ty Free St
/
s lojas Du
À venda na rtos portugueses ops
dos aeropoDuty Free Store sh
On sale atuese airports
at Portug

CAROLINE RIBEIRO:
BELEZA E SENSATEZ /
BEAUTY AND SENSE
SHISEIDO
MOISTURIZING
EMULSION
SHISEIDO
\\\ Emulsão cremosa de rápida
absorção. Hidratação profunda
e agradável sensação de
conforto. Evita a vermelhidão e
a aspereza depois do barbear.
Com ação antirrugas, reforça a
barreira de proteção e protege
do stress ambiental. Contém o
Damage Defense Complex, que
estimula as funções da pele
e previne o envelhecimento
precoce. Usar sobre a pele limpa.
\\\ A creamy, quick-absorbing
emulsion. Delivers exceptional
moisture and comfort to skin, it
counteracts and soothes razor
burn and roughness. With antiwrinkle action, it reinforces the
protective barrier and protects
against environmental stress.
Contains Damage Defense
Complex that stimulates
skin and prevents premature
aging. Use on clean skin.
PVP/RRP €44 - 100 ml

SHISEIDO
CLEANSING FOAM
SHISEIDO
\\\ Espuma de limpeza diária
extremamente eficaz. Remove
impurezas e excesso de óleo sem
alterar o nível de hidratação.
Também utilizável como espuma
de barbear. Deixa a pele
confortável e com sensação de
frescura. Aconselhado para todos
os tipos de pele.
\\\ Extremely effective daily
cleansing foam. Removes
impurities and excess oil without
changing hydration levels. Can
also be used as a shaving foam.
Leaves skin comfortable and with
a fresh feeling. Recommended
for all skin types.
PVP/RRP €30 – 125 ml

\\\ Nascida em Belém do Pará em 1979, dona de uma beleza
invulgar, descendente de índios, africanos e portugueses,
Carol, com o seu rosto exótico e de traços marcantes, é uma das
modelos mais conhecidas no Brasil e internacionalmente.
Foi descoberta aos 16 anos quando passava férias em Salinas,
pelo produtor de moda José António Mello. Numa entrevista,
conta que ficou receosa quando ele a abordou: “Me leva até aos
teus pais, que eu converso com eles.” Carol considerava-se
muito grande, magricela, muito diferente das colegas de turma,
mas foi exatamente essa diferença que a tornou inconfundível.
Começou a fazer desfiles em Belém, inscreveu-se num concurso
da agência Elite e ganhou. Começar não foi fácil, o seu tipo de
beleza não se enquadrava nos padrões da época. Quando
terminou o ensino secundário, começou a viajar, rumou a
Nova Iorque e tudo mudou. Foi apresentada a Tom Ford, estilista
da Gucci, e precipitaram-se os acontecimentos. Fez a capa da
Vogue italiana, campanhas para Versace, Louis Vuitton, Gucci
e Calvin Klein. Aos 21 a Revlon convidou-a para cara da marca,
um contrato milionário, tornou-se a modelo brasileira mais
bem paga, a seguir a Bündchen. É casada, vive em São Paulo
e apresenta um reality show, mas não esquece Belém.
Quer que a cidade cresça, progrida, dê valor à cultura paraense.
E é uma apaixonada pela Amazónia. “Espero que consigamos
preservar as belezas naturais do nosso planeta.”
\\\ Born in Belém do Pará in 1979, an unusually beautiful
descendant of Indians, Africans and Portuguese, her exotic face
and striking features made Carol one of the best-known models,
both in Brazil and abroad. She was discovered at the age of 16
by fashion producer José António Mello, while on holiday in
Salinas. She tells us that she was afraid when he approached her:
“Take me to your parents, I’ll talk to them”. Carol saw herself
as very big and skinny, very different from her classmates,
but it was that difference that made her unmistakable. She
started doing catwalk shows in Belém, signed up for an Elite
agency competition and won. Getting started wasn’t easy, her
type of beauty didn’t fit the look of the time. When she finished
secondary school, she started travelling, ending up in New
York. After being introduced to Gucci designer Tom Ford and
everything changed. She appeared on the cover of Italian Vogue,
as well as working on campaigns for Versace, Louis Vuitton,
Gucci and Calvin Klein. At 21, Revlon invited her to be the face
of the brand, offering her a million-dollar contract and making
her the highest paid Brazilian model, after Gisele Bündchen.
She’s married, lives in São Paulo and presents a reality show,
but hasn’t forgotten Belém. She wants the city to grow, progress
and value Pará culture. And she’s passionate about the Amazon.
“I hope that we can preserve the natural beauty of our planet.”
83
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HOTÉIS EM BELÉM DO PARÁ /
HOTELS IN BELÉM DO PARÁ

\\\ D E E S P A Ç O S
HISTÓRICOS
ENCANTADORES
A CONFORTÁVEIS
E URBANOS, SEM
RESISTIR AOS
MAIS PEQUENOS
E CHARMOSOS.
\\\ F R O M C H A R M I N G
HISTORICAL
SPOTS TO
COMFORTABLE
AND URBAN
PLACES, THERE’S
SOMETHING HERE
FOR EVERYONE.
p o r / b y P A T R Í C I A BA RNA BÉ
f o t o s / p h o t o s C ARLO S P INTO
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HOTEL DELLA LUNA 800
Rua Doutor Malcher, 15 \\\ hoteldellaluna.com \\\ A partir de / from €38

\\\ In Praça Frei Caetano Brandão, in Belém’s historic centre and next to the Presépio
Fort, which was constructed by the Portuguese, the Açaí Fair and the Ver-o-Peso Market,
this charming hotel is all about great memories. This elegant palacete is over 200 years
old, and boasts a façade covered with Portuguese tiles, as well as nine spacious and
comfortable rooms, each with its own personality, and two with a view of the beautiful
Sé Cathedral. The décor is tasteful and the breakfast homemade, with cakes, fruit and
freshly made eggs with tapioca. Its restaurant, Le Bistrot, is one of the city’s finest - the
wine list is very select, which is unsurprising as Ana Luna Lopes, founder of the project,
is a sommelier - and you might even be lucky enough to hear her sister Alba Mariah's
velvet voice singing Brazilian classics at dinner. A warm welcome that feels like home.

DR

\\\ Na Praça Frei Caetano Brandão, no coração histórico de Belém, ao lado do Forte
do Presépio, edificado pelos portugueses à beira-rio, da Feira do Açaí e do Mercado
Ver-o-Peso, este charmoso hotel deixa-nos as melhores memórias. Num palacete que
ultrapassa os 200 anos, e cuja fachada se reveste de azulejos portugueses, estão nove
quartos amplos e confortáveis, cada um com a sua personalidade, dois deles com
vista para a bela igreja da Sé. A decoração é de muito bom gosto e o pequeno-almoço é caseiro e cuidado, não faltando bolos e fruta frescos e os ovos com tapioca
feitos na hora. O seu restaurante, Le Bistrot, é dos melhores na cidade – a carta de
vinhos é exigente, já que Ana Luna Lopes, fundadora do projeto, é sommelier – e
pode ter a sorte de ouvir a voz de veludo da sua irmã Alba Mariah cantar clássicos
do Brasil ao jantar. O acolhimento é total, é mesmo como se estivesse em casa.
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H O T É I S E M B E L É M D O PA R Á /
H OT E L S I N B E L É M D O PA R Á

ATRIUM QUINTA DAS PEDRAS
Rua Dr. Assis, 834 \\\ quintadepedras.atriumhoteis.com.br \\\ A partir de / from €49,20

\\\ Entrar num hotel histórico, que foi um casarão do século XVIII, é já por si um
encanto. Somos conquistados pelo grande jardim interior, que enche de luz,
verde e graça as suas paredes antigas e descarnadas, dando paz e respiração.
Adorámos a piscina, que nos salvou do calor e do bulício da cidade, a massagem
de cortesia que nos salvou as costas depois do voo, e a gentileza dos empregados
que todas as manhãs nos ofereciam uma nova forma de comer tapioca e uns cinco
bolos diferentes e bons. Ideal também para famílias, tem quartos austeros, mas
muito confortáveis, um duche espaçoso e retemperador e, dando dois passos,
está no meio da passarada do Mangal das Garças e na orla da Amazónia.

86

\\\ Entering a historic hotel, which was an 18th-century mansion, is always a
delight. We’re seduced further by the large, bright interior garden, whose old walls
and green spaces give an aura of calm. We loved the pool, which saved us from
the heat and hustle and bustle of the city, the free massage that saved our backs
after the flight, and the friendliness of the staff, who every morning gave us the
chance to eat tapioca different ways and about five different cakes. Also great
for families, it has simple but very comfortable rooms, a spacious and refreshing
shower and is close to the Mangal das Garças walkway and the Amazon.
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VENHA CONHECER A LOJA CONCEITO DA
HAVAIANAS NO CORAÇÃO DO RIO DE JANEIRO.
VOCÊ VAI SE SURPREENDER!

RUA GARCIA D’ÁVILA, 124 – IPANEMA
DE SEGUNDA À SÁBADO, DAS 10H ÀS 20H.
DOMINGOS E FERIADOS, DAS 12H ÀS 18H.
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H O T É I S E M B E L É M D O PA R Á /
H OT E L S I N B E L É M D O PA R Á

HOTEL REGENTE
Avenida Governador José Malcher, 485, Nazaré \\\ regentebelem.com.br \\\
A partir de / from €53

DR

DR

DR

DR

\\\ Quartos minimalistas, alguns deles com varanda ou uma grande
janela para o verde, a contradizer o ambiente artificial de uma boa parte
destes hotéis criados a pensar em grupos ou eventos de negócios.
Tem um restaurante de sabores regionais aberto ao almoço e jantar
e salões que recebem até 600 pessoas, além de piscina, ginásio
e sauna e um cibercafé para estar sempre ligado ao mundo.
\\\ Minimalist rooms, some with a balcony or a large window
overlooking the green, this spot distinguishes itself from the
artificial feel of many of these hotels created with groups or
business events in mind. It has a restaurant serving regional dishes
for lunch and dinner and lounges that can hold up to 600 people,
as well as a swimming pool, gym, sauna and an Internet café.

RADISSON
\\\ Um clássico da hotelaria numa das mais
cosmopolitas ruas da cidade, ladeada por
mangueiras e onde encontra comércio de
todo o tipo, de lojas de biquínis a restaurantes
japoneses informais e pizzarias cool ou
barbeiros onde se bebe cerveja. Já se sabe
ao que se vai, mas nunca é demais referir os
quartos muitos espaçosos e com vistas largas
e o conforto que nunca falha principalmente
nas grandes camas e no buffet bem servido
ao pequeno-almoço. Ideal para famílias,
grupos e viagens de negócios, está no
centro do rebuliço da cidade, mas pode
fugir a ele rapidamente no ginásio ou
na piscina no último andar do hotel,
de onde se admira toda a cidade.

88

\\\ A hotel classic in one of the city’s most
cosmopolitan streets, flanked by mango
trees and where you can find all kinds of
commerce, from bikini shops to informal
Japanese restaurants and cool pizzerias
or barbers where you can enjoy a beer.
The rooms are spacious with fine views
and dependable comfort, especially the large
beds, not forgetting the generous breakfast
buffet. Ideal for families, groups and business
trips, it's located in the busy city centre,
which can be easily escaped in the
gymnasium or pool on the top floor,
from where you can admire the entire city.

DR

Avenida Comandante Brás de Aguiar, 301-321, Nazaré \\\ atlanticahotels.com.br \\\ A partir de / from €60
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M

embro da Leading Hotels of the World e um dos mais prestigiados
hotéis de luxo de Portugal, o Hotel Quinta do Lago situa-se num
cenário incomparável frente-mar, com vistas deslumbrantes sobre a
lagoa da Ria Formosa e acesso a pé a uma praia de areia dourada e aos
trilhos da natureza do Parque Natural, excepcionais para ciclismo,
treking, passeios a cavalo ou observação de pássaros. Na Quinta do Lago
encontra os melhores campos de golfe do Algarve, com amplos campos de
prática, um lago natural com actividades para toda a família e uma oferta
excepcional de restaurantes, desde o famoso Gigi, na praia, a sofisticados
restaurantes de cozinha francesa, internacional e portuguesa.

A

Descubra um hotel único de serviço genuíno, numa atmosfera exclusiva
de tranquilidade e beleza natural.

Discover a hotel of genuine and exclusive service in an atmosphere of tranquil
natural beauty.

21 HOTEIS EM.indd 89

member of the exclusive Leading Hotels of the World and one of the most
prestigious luxury hotels in Portugal, Hotel Quinta do Lago is set in an
unrivalled oceanfront setting, with a mesmerising view over the tidal lagoon
of the Ria Formosa Natural Park and walking access to an exclusive golden
sandy beach, where an reserved for guests awaits, and to nature trails of
picturesque landscape, exceptional for cycling, trekking, horse-riding or
birdwatching. In the Quinta do Lago Resort you can find some of the Algarve’s
best golf courses and a driving range to raise your game, a lake with lively
family and an exceptional offer of restaurants, from the famous Gigi beach
restaurant to steakhouses or elaborate french cuisine.
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PORTUGUÊS NO MUNDO /
PORTUGUESE OVERSEAS

JOÃO
LOUSADA
MUNIQUE /
MUNICH
\\\ Trabalha para
a Estação Espacial
Internacional e também é
“astronauta em terra”.
E está apaixonado
pela Baviera.
\\\ He works for the
International Space
Station and is also an
“land astronaut”.
He also loves Bavaria.
po r / by A UG UST O F R E I T A S D E SO USA
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om apenas 30 anos, João Lousada lidera em Oberpfaffenhofen, perto de Munique, o grupo de controladores de voo do Centro Alemão de Operações
Espaciais (CAOE), que orienta o módulo Columbus
que faz parte da Estação Espacial Internacional
(EEI). Esta equipa tem especialistas de várias áreas
distribuídos por toda a Europa. Além de diretor de
voo, João é astronauta análogo – isto é, pertence ao
Fórum Espacial Austríaco (OeWF), onde se seleciona e se treina profissionais para fazerem o mesmo
trabalho de astronauta, mas em missões na Terra,
em ambientes semelhantes aos de outros planetas,
Marte em particular.

EXPLORAR

n Oberpfaffenhofen, near Munich, 30-year-old João Lousada leads the group of flight controllers at the German Space Operations
Centre (GSOC) that oversees the Columbus module that is part of
the International Space Station (ISS). This team has specialists in
various fields throughout Europe. In addition to flight director, João is
an analogue astronaut at the Austrian Space Forum (OeWF), where
professionals are selected and trained to do the same work as a regular
astronaut but on Earth, in environments similar to other planets,
Mars in particular.

EXPLORING

Doing an aerospace engineering degree at Lisbon’s Instituto Superior Técnico could only realistically take João abroad, especially
because he was fascinated by space exploration from an early age,
and there are few options in this field in Portugal. After Barcelona
and Victoria (Canada), the Portuguese astronaut studied in Vienna,
Zaporizhzhia (Ukraine), Warsaw and Moscow. An internship at the
German Space Agency in Bremen led to a job working in development and satellite assembly, including the navigation satellite, Galileo, which, he explains, “nowadays is not used only for navigation
but also for search and rescue”. The new weather satellites were the
stage that preceded his move to Munich and the GSOC, “one of the
few places in the world where it’s possible to work directly in space
exploration and astronaut flight in particular”. A huge responsibility, “but also a dream come true”.
In João’s case, the opportunities were limited: ISS control centres only exist in Houston and Huntsville, in the USA, Munich,
Tsukuba (Japan) and Moscow, the capital of a country where João
“would like to live, one day”, or the USA – he’s curious about both.
Munich was the chance to do something he loves and “live in a stunning city”. He became fascinated with it because “the very rich and
unique history and culture are different to the rest of Europe and
the country itself, with its festivals and different traditions”. He enjoys outdoor activities and says that being near the Alps is one of
the best aspects. The chance to go climbing, hiking, paragliding and
do winter sports is “very special”. He also does underwater diving,
parachuting and is taking his pilot’s licence.
He didn’t have friends or family in Germany, he didn’t know the
country and didn’t speak the language. At the beginning, which he
describes as “a unique experience”, he learned a lot about himself
and “grew up”. Later, he met “fantastic people” who welcomed
him with open arms, and are now “great friends”, helping him
understand the culture and traditions. Mutual interest in different
sports, “mainly football”, are excellent topics of conversation for
Max-k muc

A formação em Engenharia Aeroespacial no Instituto Superior Técnico, em Lisboa, só poderia levar João ao estrangeiro, até porque o
que o fascinava desde pequeno era a exploração espacial e em Portugal não poderia ter seguido esse desejo. Depois de Barcelona e
Victoria (Canadá), o astronauta português estudou em Viena, Zaporizhzhya (Ucrânia), Varsóvia e Moscovo. Um estágio na Agência
Espacial Alemã em Bremen resultou num cargo para trabalhar ali
em desenvolvimento e montagem de satélites, entre os quais um de
navegação, Galileo, que, explica, “hoje em dia ajuda não só em navegação, mas também em situações de busca e salvamento”. Os novos
satélites meteorológicos foram a etapa que antecedeu a ida para Munique para o CAOE, “um dos poucos locais no mundo onde é possível trabalhar diretamente em exploração espacial e, em particular,
voos de astronautas”. Uma enorme responsabilidade, “mas também
um sonho tornado realidade”.
As possibilidades, no caso de João, não eram muitas: os centros de
controlo da EEI apenas existem em Houston e Hunstville, nos EUA,
Munique, Tsukuba (Japão) e Moscovo. Esta última fica num país em
que João “gostaria um dia de viver”, ou então nos EUA – ambos lhe
despertam particular curiosidade. Munique foi a possibilidade de seguir a paixão e “viver numa cidade deslumbrante”. Fascinou-se por
ela, e as razões passam pela “história e cultura muito ricas e únicas
que são diferentes do resto da Europa e até dentro do próprio país,
com os seus festivais e diversas tradições”. O que a torna “uma cidade única e carismática”. Confessa-se fã de atividades ao ar livre e
escolhe a proximidade dos Alpes “como um dos aspetos favoritos”. A
oportunidade de fazer escalada, caminhadas, parapente ou desportos
de inverno é “algo muito especial”. Também pratica mergulho subaquático, paraquedismo e está a tirar a licença de piloto.

I
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PRAZERES E SABER / PLEASURE AND FLAVOUR
\\\ Em Munique, João sugere a Augustiner Bräustuben
para uma experiência gastronómica e uma cerveja
verdadeiramente bávara, e o Englischer Garten para
passear, ler um livro, mergulhar no rio ou deitar-se
na relva. Um local onde “há até a possibilidade de
aprender ou aperfeiçoar o surf na onda artificial
formada no rio”. E, não podia deixar de ser, o Deutsches
Museum, para “excelentes exibições e para aprender
algo sobre a história da ciência e da tecnologia”.

\\\ In Munich, João recommends Augustiner Bräustuben
for a gastronomic experience and a real Bavarian beer,
and the Englischer Garten for a walk, the chance to read
a book, a swim in the river, or just a lie-down on the grass.
This is a place where “you can learn and improve your
surfing skills with the river’s artificial waves”. And, of
course, the Deutsches Museum, for “excellent exhibitions
and to learn about the history of science and technology”.
braeustuben.de \\\muenchen.de \\\deutsches-museum.de

Deutsches Muse
um
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P O RT U G U Ê S N O M U N D O /
P O RT U G U E S E OV E R S E A S

\\\ “Munique é deslumbrante, pela história e cultura muito ricas,
pelos festivais e diversas tradições. Uma cidade única e carismática.”
\\\ “Munich is stunning for its rich history and culture, festivals
and different traditions. A unique and charismatic city.”

Não tinha amigos nem família na Alemanha, não conhecia o país
e não falava a língua. No período inicial, “uma experiência única”,
aprendeu muito sobre si e “cresceu”. Depois conheceu “pessoas fantásticas” que o acolheram de braços abertos, hoje “excelentes amigos”, que o ajudaram a integrar-se na cultura e tradições. As afinidades com os diferentes desportos, “principalmente o futebol”, são
excelentes tópicos de conversa para João, “em particular as diferentes
competições internacionais que levam sempre a trocas de piadas e rivalidades amigáveis”. Outros gostos em comum são as atividades ao
ar livre, “características dos habitantes de Munique e da Baviera”.
Além da saudade óbvia da família e dos amigos em Portugal, é
a ausência do mar que mais lhe custa, “os passeios à beira-mar nas
noites de Verão e o som das ondas a bater na areia”. Fala frequentemente com os íntimos no país natal, acompanha a atualidade portuguesa e aproveita para, “de vez em quando, comer um prato típico
num dos excelentes restaurantes portugueses de Munique”. Por vezes, basta um simples café expresso e um pastel de nata.

MAIS ALÉM

Portugal, no imediato, não é uma opção. Porém, acompanha entusiasmado os mais recentes desenvolvimentos no sector espacial nacional. Refere a criação da Agência Espacial Portuguesa e o projeto
para uma base de lançamento de micro-satélites na ilha de Santa
Maria, nos Açores, como “excelentes avanços que em muito fortalecem o sector espacial, e certamente outros seguirão, no futuro,
ajudando o país a destacar-se neste sector”. Daí que voltar um dia
“seja, de facto, uma possibilidade”.
Para já, o que o envolve é o planeamento das operações de todas as missões europeias levadas a cabo na EEI e das diferentes experiências científicas realizadas a bordo pelos astronautas. João é
responsável por todas as decisões relativas à segurança no módulo Columbus. No que respeita a identificar locais que, por exemplo,
sejam geologicamente semelhantes a Marte, utiliza-os para realizar
experiências e testar tecnologias que podem um dia ser utilizadas no
planeta vermelho. Na sua mais recente missão, João esteve em Omã,
no deserto de Dhofar, onde passou cinco semanas, e em 2020 estará
no deserto de Neguev em Israel. U

>

João, “especially when it comes to the various international competitions that always lead to joking around and friendly rivalries”.
Other common interests are outdoor activities, which is “typical of
the people who live in Munich and Bavaria”.
Apart from obviously missing friends and family in Portugal, it’s
the absence of the sea that he finds hardest, “walks along the shore
on summer evenings and the sound of the waves on the sand”. He
regularly talks to loved ones at home, keeps up with the news in
Portugal and “once in a while, I eat a traditional dish in one of the
excellent Portuguese restaurants in Munich”. Sometimes, a simple
espresso and custard tart are enough.

BEYOND

For the moment, Portugal isn’t an option, although, he has kept his
eye on recent developments in the country’s space sector. He describes the creation of the Portuguese Space Agency and the project
for a microsatellite launch base on the island of Santa Maria, in the
Azores, as “excellent progress that really boosts the space sector,
and others will certainly follow, helping the country to make an impression”, making a return to Portugal “in fact, a possibility”.
For now, he’s involved in planning operations for all the ISS European missions and the different scientific experiments undertaken by
astronauts on board, as well as being responsible for all safety decisions regarding the Columbus module. As for working on sites that are
geologically similar to Mars, he’s involved in experiments and testing
technologies that may one day be used on the red planet. During his
most recent mission, João spent five weeks in Oman, in the Dhofar
Desert, while 2020 will mean time in Israel’s Negev Desert. U
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Oktoberfest

FESTAS E MONTANHA / FESTIVALS AND MOUNTAIN
\\\ Além da mundialmente conhecida Oktoberfest,
João sugere festivais como o Frühlingsfest (Primavera),
o Starkbierfest (cerveja “forte”), o Tollwood (espetáculos e
ecologia) e, principalmente, os diversos mercados de Natal.
Para quem gosta de sair de Munique, a proposta é a pequena
cidade de Garmisch-Partenkirchen nos Alpes, no sopé da
Zugspizte, a montanha mais alta da Alemanha. “Uma região
com diferentes atividades para todos, Verão ou Inverno”.

C

Heribert Pohl

>

\\\ In addition to the world-famous Oktoberfest, João

suggests festivals like the Frühlingsfest (spring), the
Starkbierfest (“strong” beer), the Tollwood (shows and
ecology) and mainly the different Christmas markets.
For those who like to get out of Munich, there’s the small
town of Garmisch-Partenkirchen in the Alps, at the foot
of the Zugspizte, Germany’s highest mountain. “A region
with different activities for all, summer or winter”.

oktoberfest.net \\\muenchen.de \\\tollwood.de \\\gapa.de
94
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\\\ Um guia para
experimentar os mais
recentes prazeres
sofisticados da capital
da Califórnia.
\\\ A guide to
experience the most
recent pleasures of
California’s capital.

96

up _ outubro / october 19

22 Aquele Lugar.indd 96

18/09/2019 16:06

SAUDÁVEL / HEALTHY
\\\ Los Angeles é a capital da gastronomia fresca e saudável
da Califórnia. Quer seja adepto da comida vegana, vegetariana,
sem glúten, sem frutos secos ou qualquer outra – encontrará
decerto um restaurante adaptado às suas necessidades
dietéticas. Comece o dia em Venice Beach na Kreation Organic
Kafe & Juicery, situada na animada Abbot Kinney Boulevard.
A Kreation tem uma incrível variedade de sumos biológicos
frescos e de alimentos que tratam qualquer maleita ou
são adequados a qualquer meta nutritiva. Há juiceries em
muitas partes de LA (Brentwood, Larchmont, Beverly Hills
e mais), mas Venice oferece muito mais do que sumos.
\\\ Los Angeles is the capital of healthy and fresh California
cuisine. If you’re vegan, vegetarian, gluten-free, nut-free
or anything else – you will find a restaurant dedicated to
your dietary needs here. Start your day in Venice Beach at
Kreation Organic Kafe & Juicery, on lively Abbott Kinney
Boulevard. Kreation has an incredible array of organic
fresh-pressed juices and food items that tackle any health
ailment or nutrition goal. They have “juiceries” in many parts
of LA (Brentwood, Larchmont, Beverly Hills and more), but
the Venice location offers much, much more than juice.

Hotel Bel-Air
Tortoise

kreationjuice.co

All Things Fabulous

L
P

os Angeles foi sempre um local de mistério. Há décadas que impressiona quem o visita com as suas avenidas ladeadas de palmeiras, boutiques de designers e
colinas salpicadas de mansões que pertencem a algumas das pessoas mais famosas do mundo. Possui características próprias e é um mundo à parte. Mas esta
cidade está em constante transformação, com algumas das suas lendárias atrações a resistir à passagem
do tempo, enquanto surgem, a cada esquina, novas
atrações. Nunca houve melhor altura para explorar
Los Angeles, pelo que lhe propomos um insider’s guide para o melhor que a cidade oferece este ano.
De Venice Beach a Downtown Los Angeles, e tudo se situa entre os
dois pontos, esta cidade tem várias personalidades para partilhar
com cada visitante que por aqui se aventura. Não importa quem seja
ou de onde vem, LA tem algo para lhe oferecer e aqui encontra o suficiente para se manter ocupado e entretido durante semanas a fio,
quer procure luxo extremo, história, compras incríveis ou simplesmente divertir-se debaixo de um sol perpétuo.
Ao fazer a mala, não se esqueça do protetor solar e venha para a
Califórnia com uma atitude aberta e descomplicada. Quer seja a sua
primeira ou a décima quinta vez, será incapaz de resistir à terra dos
dias soalheiros, noites frias e colinas que cintilam à distância. Este é
o lugar onde algo emocionante acontece em cada esquina. Depende
de si aproveitar a oportunidade.

ONDE FICAR

Assim que chegar, siga para o Hotel Bel-Air, um dos mais especiais e
luxuosos de Los Angeles. Situado nos canyons do próspero bairro de
Bel-Air, o icónico complexo rosa espalha-se por uma vasta extensão de terreno, com pequenos bungalows onde pode ficar alojado.

L

E

os Angeles has always been a city of mystery, mesmerizing visitors for decades with its palm-fringed avenues, glassy designer boutiques and hills dotted with massive homes belonging
to some of the world’s most famous people. It has characteristics all its own and is a world unto itself. But, this city is also constantly evolving, with some legendary attractions withstanding the
test of time and new ones popping-up on every corner. There has
never been a better time to explore Los Angeles than now, and this
is a true insider’s guide of what to experience in the city this year.
From Venice Beach to Downtown Los Angeles and everything
in between, this city has multiple personalities to share with each
visitor who ventures here. No matter who you are or what your background, LA has something to offer you and there is enough to keep
busy and entertained for weeks on end, whether you’re looking for
extreme luxury, history, incredible shopping or just plain fun in the
perpetual sunshine.
Remember your sunblock when packing and bring an open,
easy California attitude. Whether it’s your first time here or your
fifteenth, you won’t be able to help yourself from being drawn-in to
the land of sunny days, cool nights and twinkling hills in the distance. It’s here where something exciting is happening around every
corner, it’s just your job to seize the opportunity.

WHERE TO STAY

After arriving, head to Hotel Bel-Air. This is one of Los Angeles’
most special and luxurious hotels. Set in the canyons of the affluent
Bel-Air neighborhood, the iconic pink unit spreads out over acres
and acres of land, with small houses serving as bungalows for your
stay. Many of these bungalows have views of the canyons and all
of them are outfitted with heated floors, fireplaces, cozy beds with
plush linens, large marble bathrooms, as well as the latest electrooutubro / october 19 _ up
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Polo Lounge

Waldorf
Waldorf
Astoria
Astoria

Galerie Michael
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Muitos destes bungalows têm vista para os desfiladeiros e todos são
equipados com pavimentos aquecidos, lareiras, camas confortáveis
com lençóis de luxo, amplas casas de banho de mármore, e ainda a
última geração de equipamentos eletrónicos para o seu entretenimento. O serviço é excelente, pois pode chamar o fire butler ao seu
quarto a qualquer momento para acender a lareira, ou sentar-se no
florido pátio exterior para um pequeno-almoço de deliciosos parfaits de frutas e iogurte, panquecas caseiras ou um nutritivo sumo
verde. Enquanto aqui ficar, não perca os belos lagos à entrada do hotel, onde pode apreciar o lento movimento dos cisnes na água. É um
verdadeiro oásis na cidade.
Para aqueles que procuram algo mais funky, diferente e bem situado, uma boa alternativa será o pitoresco e belíssimo Petit Ermitage, em West Hollywood. Este pequeno boutique hotel tem a localização perfeita, no meio da agitada West Hollywood e a poucos minutos
de Brentwood, Beverly Hills e Hollywood Hills. O hotel é conhecido
pelo seu rooftop privado, com jardim tropical e piscina. Aqui pode
encontrar algumas das pessoas mais atraentes de Los Angeles, e
ainda experimentar um dos espetáculos de cabaré mais exclusivos
da cidade, The Toledo Show. Com duas performances quase todas as
sexta-feiras à noite, é um espetáculo tentador, sexy e um must para
quem visita a cidade.

nics for entertainment. The service here is outstanding, as you can
call a “fire butler” to your room at any time to light a fire or sit at
the flower-filled outdoor breakfast patio to indulge in one of the
property’s delectable yogurt and fruit parfaits, homemade pancakes
or a nutrition-packed green juice. When you’re here, don’t miss the
beautiful ponds at the hotel’s entrance, where swans paddle slowly
around the water. This is truly an oasis in the city.
For those looking for something funky, different and ideally located, the quaint and beautiful Petit Ermitage in West Hollywood will
do the trick. This small boutique hotel is in the perfect location, set in
the middle of bustling West Hollywood and minutes from Brentwood,
Beverly Hills and the Hollywood Hills. The hotel is known for its private rooftop, which doubles as a tropical garden and pool area. You’ll
see some of the most attractive people in LA here, as well as experience one of the city’s most unique cabaret shows, called The Toledo
Show. With two performances most every Friday evening, the show is
tantalizing, sexy and a must for anyone visiting town.

VENICE

Desça Abbot Kinney para uma pequena terapia à base de compras.
Aqui encontra fabulosos designers independentes. Entre em lojas como
All Things Fabulous para calças de treino, shorts e t-shirts confortáveis, todas fabricadas em Los Angeles; ou AUST, um conceito de comércio focado nos designers mais relevantes e interessantes da Austrália. Se for amante de decoração de interiores, visite Chariots on Fire
98

Petit Ermitage
Petit Ermitage

dorchestercollection.com/hotel-bel-air \\\petitermitage.com

VENICE

Walk down Abbott Kinney for a little retail therapy. You’ll find amazing independent designers here. Stop at stores like All Things Fabulous for cozy sweatpants, shorts and tees, all made in Los Angeles; or
AUST, a retail concept dedicated to the most relevant and interesting
designers from Australia. If you’re a lover of home décor, you must
see Chariots on Fire – which is a collection of unique and beautiful
products for your living space. Walk a little further down the boulevard and grab a coffee at Intelligentsia and then head into Tortoise, where you can purchase fantastic Japanese artwork and objects.
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Tar Pits

ARTES / THE ARTS
\\\ Assim que tratar do seu aspeto exterior, é hora de aproveitar as
atrações culturais de Los Angeles. Nos últimos anos, Los Angeles
transformou-se num hub cultural com grandes exposições no Museu
de Arte Contemporânea, inaugurações no Getty Museum (no The Getty
Villa ou no The Getty Center) ou galas ligadas à arte no The Los Angeles
County Museum of Art em Wilshire Boulevard. Em La Brea Tar Pits pode
ficar a saber mais sobre a Idade do Gelo, ou pode antes assistir a um
blockbuster de Hollywood no Arclight Cinema ou a uma apresentação
musical no centro de Los Angeles em The Walt Disney Concert Hall. Aqui
não faltam museus ou eventos que mudam a cada estação do ano.
\\\ Once you’ve got yourself looking your very best, it’s time to take
advantage of LA’s cultural attractions. In recent years, Los Angeles
has evolved into a cultural hub with major exhibitions being featured
at The Museum of Contemporary Art, openings at The Getty Museum
(at both The Getty Villa and The Getty Center) or art-related galas
at The Los Angeles County Museum of Art on Wilshire Boulevard. You
can learn about the Ice Age at The La Brea Tar Pits, see a Hollywood
blockbuster film at Arclight Cinema or take-in a musical performance
downtown Los Angeles at The Walt Disney Concert Hall. There’s no
shortage of museums or events here that change with the season.
moca.org \\\getty.edu \\\lacma.org \\\tarpits.org \\\
arclightcinemas.com \\\laphil.com

Walt Disney Hall

>

>

– uma coleção de produtos únicos e lindíssimos para a sua casa. Desça
um pouco mais a avenida, beba um café no Intelligentsia e depois vá
até Tortoise, onde pode adquirir arte e objetos japoneses fantásticos.
Enquanto estiver em Venice, não perca os famosos canais, onde pode
abismar-se com algumas das mais interessantes e maravilhosas casas
de LA que ladeiam os pequenos cursos de água junto ao oceano.

While you’re in Venice, don’t miss the famous Venice canals, where
you can gawk at some of LA’s most interesting and beautiful homes
that line the small waterways near the ocean.

BEVERLY HILLS

A little further West you’ll run right into Beverly Hills. Although this
city is very well known around the world, it always offers something
that will surprise you. Continue on your day of shopping and hit
some of the area’s most exclusive boutiques. You’ll spot everything
from Gucci to Saint Laurent, Cartier and Dior. Stop at Neiman Marcus
or Barneys New York, on Wilshire Boulevard, for a true shopper’s
paradise. After, walk a bit further and have a rooftop cocktail with
views of LA at The Waldorf Astoria. You can spend hours walking
the streets in Beverly Hills, darting in and out of shops that will
likely have you spending a hefty bundle. But, you might also find a
few unexpected deals. Of course, all of this shopping would make
anyone hungry, so for any lover of Italian fare, head to Il Pastaio on
Cañon Drive for a bowl of truffle pasta or spaghetti di farro, a delicious
combination of spaghetti, ricotta cheese and lemon zest. For dessert,
walk up the street to Sprinkles Cupcakes, an institution of sinful tiny
cakes with flavors like red velvet, triple cinnamon or salty caramel.
In Beverly Hills, if you’re looking for a lunch even more iconic, make
a reservation at The Polo Lounge at The Beverly Hills Hotel. This
restaurant has been a hot spot for decades and has hosted pretty much
every celebrity under the sun, and you’re almost guaranteed to have
a celebrity sighting here, most any day of the week. Start off with a
lemon drop martini and then order the McCarthy salad, a staple on the
menu that includes chicken, eggs, beets, tomatoes, bacon, avocado

Um pouco mais para oeste, depara-se com Beverly Hills. Embora esta
cidade seja famosa em todo o mundo, oferece-lhe sempre algo surpreendente. Prossiga o seu dia de compras e descubra algumas das
boutiques mais exclusivas da região. Desde Gucci a Saint Laurent,
Cartier e Dior, tem de tudo um pouco. Em Neiman Marcus ou Barneys
New York, no Wilshire Boulevard, descobrirá um verdadeiro paraíso
de compras. Em seguida, caminhe um pouco mais e beba um cocktail
no terraço do Waldorf Astoria com vista para LA. Pode caminhar durante horas nas ruas de Beverly Hills, a entrar e sair de lojas que, provavelmente, o irão fazer gastar rios de dinheiro. Mas também pode
deparar-se com algumas ofertas especiais. Com tantas compras, é
natural que fique cheio de fome, por isso, se for adepto de comida italiana, dirija-se a Il Pastaio em Cañon Drive para uma tigela de massa
com trufa ou spaghetti di farro, uma deliciosa combinação de esparguete, ricota e raspa de limão. Para sobremesa, suba a rua até Sprinkles Cupcakes, uma instituição para os tentadores bolinhos com sabores como red velvet, triple cinnamon ou caramelo salgado. Em Beverly
Hills, se preferir um almoço ainda mais icónico, reserve mesa em The
Polo Lounge, localizado no Beverly Hills Hotel. Há décadas que este
restaurante é um hot spot e tem hospedado praticamente todas as celebridades à face da Terra, sendo quase certo que, independentemente
do dia da semana, irá avistar alguém famoso. Comece com um lemon

loveallthingsfabulous.com \\\aust.la \\\chariotsonfire.com \\\tortoiselife.com
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Sushi Gen

\\\ Nenhuma visita a Los Angeles ficaria
completa sem tirar vantagem dos inúmeros
tratamentos, rituais e serviços de beleza
disponíveis. De facto, nenhuma outra cidade
supera Los Angeles quanto se trata de
cuidar da beleza exterior, e isso reflete-se na
maioria dos habitantes com que se cruza.
Homens ou mulheres podem marcar uma
consulta com Janet Zeitoun no Umberto
Salon em Beverly Hills. Janet é conhecida
pelos incríveis cortes e penteados (entre os
clientes famosos encontra-se Janet Jackson),
e usa a sua própria linha de cuidados de
cabelo SOTAH – com produtos que nutrem e
fortalecem o cabelo de dentro para fora. Para
o tratamento facial mais incrível da cidade,
reserve uma ou duas horas no Sepi Spa, em
Santa Monica, para um lifting e escultura
facial personalizados usando Biologique
Recherche, uma marca francesa de culto com
produtos para a pele. Sepi faz magia com a
pele e tem uma vasta clientela. Ela irá eliminar
qualquer vestígio de jetlag do seu rosto com
as suas habilidosas mãos. Naturalmente,
se o seu objetivo for ter a melhor imagem
possível, pode optar por uma consulta com o
Dr. Simon Ourian. Conhecido pela sua clínica
inovadora e tecnologicamente avançada,
Epione Beverly Hills, o Dr. Ourian pode
literalmente ajudar a melhorar o seu aspeto,
fazendo sobressair os seus melhores traços
físicos. A sua clientela inclui uma longa lista
de celebridades, como os Kardashians. Melhor
do que ninguém em Los Angeles, ele consegue
combinar na perfeição a arte e a medicina.

\\\ No visit to Los Angeles would be complete
without taking advantage of the endless
beauty-enhancing treatments, rituals and
services available to you. In fact, there is no
other town that beats Los Angeles in the
population’s dedication to external beauty,
and that is reflected in most everyone
you meet. Men and women can book an
appointment with Janet Zeitoun at Umberto
Salon in Beverly Hills. Janet is known for her
incredible cuts and styling (celebrity clientele
includes Janet Jackson amongst others),
and she uses her self-developed SOTAH hair
care line – with products that nurture and
strengthen your hair from the inside, out. For
the most incredible facial in town, book an
hour or two at Sepi Spa, in Santa Monica, for
a custom lifting and sculpting facial using
cult French skincare product line Biologique
Recherche. Sepi is a magician with skin and
has a very strong following. She will take
every bit of jetlag out of your face with her
well-intended hands. Of course, if you’re
really on a mission to look your best, you can
make a consultation with Dr. Simon Ourian.
Known for his innovative and technologically
advanced clinic, Epione Beverly Hills, Dr.
Ourian can literally help enhance your
appearance by enhancing your very best
features. His clientele includes a mile-long
list of celebrities, like the Kardashians.
He truly combines art with medicine
better than anyone else in Los Angeles.
janetzeitoun.com \\\sepispa.com \\\epionebh.com

Il Pastaio

>

>

drop martini e depois peça a salada McCarthy, um clássico do menu
que inclui frango, ovos, beterraba, tomate, bacon, abacate e vinagre
balsâmico. Beverly Hills também possui um vasto número de galerias de arte, como The Ace Gallery ou Galerie Michael, onde ao fim
da tarde pode apreciar e adquirir belas e irreverentes obras de arte de
artistas relevantes e importantes.

and balsamic vinegar. Beverly Hills also boasts a fair amount of fine
art galleries like The Ace Gallery or Galerie Michael, where you can
view and purchase beautiful and provocative works by relevant and
important artists later in the afternoon.

DOWNTOWN

DOWNTOWN

Mais a leste, encontra downtown Los Angeles, uma das áreas mais
badaladas da cidade. Little Tokyo é uma paragem obrigatória. Aqui,
pode caminhar pelas ruas e experimentar tudo o que lhe apetecer
desde que seja japonês. Há pequenas lojas com artigos únicos importados do Japão e arte japonesa, sushi incrível em restaurantes
como o Sushi Gen e ainda casas de chá japonesas. Em seguida, tendo
em conta que a comunidade mexicana exerce uma influência muito
forte em downtown Los Angeles, deverá incluir qualquer coisa mexicana na sua lista. O bar de tequila Las Perlas (serve apenas tequila
e mescal) é perfeito para um cocktail de tequila ou mescal no fim do
dia. A lista de cocktails apresenta umas 400 garrafas de diferentes
tequilas ou mescais armazenadas no local. Jante no Broken Spanish
de Ray Garcia na mesma zona, para uma cozinha mexicana altamente criativa com pratos como quesadillas, tacos que se desfazem
na boca e muito mais. U

neimanmarcus.com \\\barneys.com \\\waldorfastoriabeverlyhills.com \\\giacominodrago.com/il-pastaio \\\
sprinkles.com \\\dorchestercollection.com/the-beverly-hills-hotel \\\acegallery.art \\\galeriemichael.com

Further east you’ll find downtown Los Angeles, one of the city’s most
thriving areas. You should stop by Little Tokyo while you’re there.
Here you can walk the streets and experience anything your heart
could desire that is Japanese. You’ll find tiny stores with unique Japanese imports and art, incredible sushi at restaurants like Sushi Gen
and Japanese teahouses. Anything Mexican should be next on your list
downtown since the Mexican community living there heavily influences Los Angeles. Las Perlas tequila bar (they only serve tequila and mezcal) is perfect for a tequila or mezcal cocktail at the end of your day.
The cocktails feature some their 400 different tequilas or mescal spirits
that they keep stocked on site. Dine at Ray Garcia’s Broken Spanish
nearby for highly creative Mexican cuisine with offerings like elevated
quesadillas, melt-in-your-mouth tacos and more. U
littletokyola.org \\\sushigen-dtla.com \\\lasperlasla.com \\\brokenspanish.com

TAP Lisboa u Boston u Los Angeles (JetBlue) - diário / daily \\\ Lisboa u Boston : 7h25m;
Boston u Los Angeles: 6h22m\\\ diferença horária / time difference : -8h \\\ temperatura média
em outubro / average temperature in October : 26º/15º C \\\ moeda / currency : dólar
TAP Miles&Go \\\ Desde 58.000 milhas ida e volta até São Francisco /
from 58.000 miles both ways to San Francisco
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VIAJANTE PROFISSIONAL /
PROFESSIONAL TRAVELLER

\\\ M A R I A D E M E D E I R O S É U M A D A S A T R I Z E S E R E A L I Z A D O R A S D E C I N E M A
PORTUGUESAS MAIS EXTRAORDINÁRIAS. DE PULP FICTION A AOS NOSSOS FILHOS,
REALIZAÇÃO SUA A ESTREAR ESTE ANO, O PALCO DELA É LITERALMENTE O MUNDO.
\\\ M A R I A D E M E D E I R O S I S O N E O F T H E M O S T R E M A R K A B L E P O R T U G U E S E F I L M
ACTRESSES AND DIRECTORS. FROM PULP FICTION TO AOS NOSSOS FILHOS,
WHICH SHE RECENTLY DIRECTED, AND WHICH PREMIERES THIS YEAR
HER STAGE IS THE WORLD ITSELF.
po r / b y F E RNANDO E ICHE NB E RG
fo t o / pho t o V ICTOR HU G0
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\\\ Cidades
e universos
diversos
atraem-na
no métier
artístico:
“O que me
diverte é a
possibilidade,
nas viagens,
de contactar
pessoas e
culturas muito
diferentes.”
\\\ Different
cities and
worlds attract
her to the
artistic métier:
“What I
enjoy about
travelling is
the chance to
meet other
people from
very different
cultures”.
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uase não fiz viagens de turismo na minha vida”, conta,
com singela naturalidade,
a atriz Maria de Medeiros,
acomodada em sua residência no 14º bairro de Paris. No
entanto, é impossível enumerar todos os países por
onde já passou até hoje. Seja
como atriz ou diretora em
uma centena de filmes, protagonista de peças teatrais ou
cantora em digressão, ao longo de seus 54 anos atravessou
uma infinidade de fronteiras nos cinco continentes. Nascida em Portugal e adotada por França, a capital francesa
tornou-se para ela um porto aberto para o mundo.
Debutou aos 15 anos, quando o realizador João César
Monteiro, um amigo de sua mãe, a convidou para atuar
em Silvestre. Desde então, o cinema e o teatro tornaram-se sua família e profissão. Mais conhecida do público
pelas atuações em Henry and June, de Philip Kaufman,
no papel da escritora Anaïs Nin, ou em Pulp Fiction, de
Quentin Tarantino, como a frágil amiga de Bruce Willis,
ela coleciona interpretações em obras de diretores das
mais variadas nacionalidades. Como diretora e argumentista, destacou-se com Capitães de Abril, filme sobre
a Revolução dos Cravos de 1974 em Portugal, selecionado
para a competição oficial do Festival de Cannes de 2000.
Como cantora, já lançou três álbuns: A Little More Blue,
Penínsulas & Continentes e Pássaros Eternos.
As suas peregrinações pelo globo começaram ainda
bebé. Os pais mudaram-se de Lisboa para Viena quando
tinha poucos meses de vida. Todas as memórias de infância remetem à capital austríaca, onde a música clássica era omnipresente, também por causa de seu pai,
António Victorino de Almeida, maestro compositor e
pianista. “Viena é um berço para mim, e também cultural. Despertava todas as manhãs com meu pai a estudar
no piano. Os compositores de infância que adorava eram
Stravinsky, com Petrushka, e Mahler, com a 1ª Sinfonia.
Conheci-os muito antes de qualquer outra música. Relaciono muito claramente Viena a esse berço musical, à
língua – acho o idioma alemão muito belo – e à pintura. Pensei que seguiria nas Belas-Artes e seria pintora,
e havia a influência de Klimt, Schiele, de toda aquela
Escola de Viena. Não podia ter sonhado com berço melhor”, resume. Curiosamente, foi a Áustria que a levou ao
francês. Como não havia escola portuguesa em Viena, os
pais, francófilos, inscreveram a filha num liceu francês.
“Aprendi a ler e a escrever em francês. No fundo, foi Viena que, depois, me trouxe para Paris”, diz ela, que hoje
fala seis idiomas.
Em 1974, aos 9 anos, com a Revolução dos Cravos, retornou com a família para Lisboa. Primeiro, se alojaram
em hotel ao lado do Parlamento, e quando Maria brincava

’ve almost never done tourist trips in my life”, Maria de
Medeiros says, as natural as anything, sitting at home
in Paris’s 14th arrondissement. That said, it’s impossible to list all the countries she’s been to. Whether as an
actress or director in her 100-or-so films, as the lead in
plays or as a singer on tour, over her 54 years she has crossed an infinite number of borders on the five continents.
Born in Portugal and adopted by France, the French capital soon became a gateway to the world.
Her career began aged 15, when her mother’s friend,
director João César Monteiro, invited her to act in Silvestre. Since then, cinema and theatre have been both
family and profession. Best known for her performances in Philip Kaufman’s Henry and June, in the role of
writer Anaïs Nin, and Quentin Tarantino’s Pulp Fiction,
playing Bruce Willis’s fragile girlfriend, she has worked
with directors from many different countries. As a director and screenwriter, she got noticed for Capitães de
Abril, a film about Portugal’s 1974’s Carnation Revolution, which was selected for the 2000 Cannes Festival
official competition. As a singer, she has also released
three albums: A Little More Blue, Penínsulas & Continentes and Pássaros Eternos.
Her travels started while still a baby, when her parents moved from Lisbon to Vienna. All her childhood
memories are of the Austrian capital, where classical
music was omnipresent, especially because her father,
António Victorino de Almeida, was a composer and pianist. “Not only is Vienna a cultural centre for me, it’s
also where I spent my childhood. I woke up every day
with my father studying the piano. The composers I
loved as a child were Stravinsky, with Petrushka, Mahler, with the First Symphony. I discovered them before
any other music. I clearly associate Vienna with that
musical birthplace, with the language – I think German
is a very beautiful language – and painting. I thought I
would go to art school and become a painter, and there
was the influence of Klimt, Schiele, that whole Vienna
School. I couldn’t have had a better home”, she says.
Funnily enough, it was Austria that led her to France.
Because there was no Portuguese school in Vienna, her
Francophile parents enrolled her at the French school. “I
learned to read and write in French. Essentially, it was
Vienna that later brought me to Paris”, says Maria, who
speaks six languages.
In 1974, aged nine, she returned to Lisbon with her
family after Portugal’s Carnation Revolution. Initially,
they lived in a hotel, next door to the parliament, and
Maria remembers hearing the MPs debating the country’s new constitution, while she played in the park.
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no parque ouvia os debates dos deputados sobre a nova
Constituição do país. Depois, mudou-se para uma casa no
Bairro Alto, ao lado do Conservatório Nacional de Música. Foi uma época de efervescência e determinante: “Tive
uma sorte imensa de viver esses anos pós-revolucionários
em Lisboa, em que tudo estava se reinventando. Continua
a ser uma cidade repleta de artistas e de criatividade. Por
vezes, há períodos em que Lisboa entra em uma depressão, quase em uma falta de autoestima e de confiança em
seus artistas e sua cultura. Mas, neste momento, vejo com
uma das épocas boas em relação a isso.”
Aos 18 anos Maria partiu sozinha de autocarro para
viver em Paris, acompanhada apenas de seu violoncelo.
Na bagagem, levava o sonho de estudar Filosofia, curso
que jamais concluiu. Pelos acasos da vida, acabou sendo
aprovada no Conservatório de Paris e começou a atuar
no teatro, em uma estrada sem volta na carreira de atriz.
“No início, fui ajudada por amigos da família aqui em Paris, o que me permitiu morar só em lugares maravilhosos. Minha primeira casa foi no Quartier Latin. Depois,
fiquei na Rue de l’Abbaye, em Saint-Germain-des-Près,
foi fantástico. Mais tarde, me mudei para Montmartre.
Ao longo dos anos, tive toda uma trajetória aqui dentro.
Quando se muda de bairro em Paris é como se fosse uma
outra cidade. Morei também um ano no Quai de Valmy,
onde, na época, dava medo caminhar à noite, e hoje é
uma festa permanente.”

UNIVERSOS

A capital francesa, segundo ela, também é marcada por
fases. Por vezes, confessa ter dificuldade em conviver
com uma certa agressividade do parisiense: “A sociedade
francesa é muito antiga e cheia de códigos, e leva tempo
para quem vem do exterior decifrá-los. Há aqueles dias
de inverno, cinzentos, e alguém nos trata mal, é desagradável. Mas tenho a sensação de que alguma coisa ficou
mais solidária desde os atentados. Acho que a cidade está
menos crispada e mais benevolente. Estou curtindo muito Paris neste momento”, revela.
A Cidade Luz tornou-se a base das suas descobertas
planetárias. Com a peça Elvire Jouvet 40 (1986), de Brigitte Jacques, viajou em longa digressão internacional:
“Com essa obra fui pela primeira vez ao Brasil, Argentina, Nova Iorque. Andamos por África, no Quénia, Burundi. Também na Europa do Leste. Viajámos por todos
os lados. Isso mostra bem como Paris sempre foi para
mim uma base para descobrir o resto do mundo.”
Conhecer cidades e universos diversos é uma das
coisas que a atrai no métier artístico: “Não cresci com a
fascinação pelos símbolos do cinema americano. O que
me divertia era a possibilidade, por meio das viagens,
de estar em contato com pessoas e culturas muito diferentes. Acho que teria sempre ido para uma profissão
que me levasse a isso”, admite. Montréal, por exemplo,

Then, she moved to a place in Bairro Alto, next to the
Conservatório Nacional de Música. It was a lively and
influential period: “I was lucky enough to experience
those post-revolutionary years in Lisbon, where everything was being reinvented. It’s still a city full of artists
and creativity. Sometimes, there are times when Lisbon
becomes depressed, when it almost suffers from a lack
of self-esteem and confidence in its artists and culture. I
see it’s in a good place at the moment”.
When she was 18, Maria caught a bus to Paris, with
just her cello for company. She left with the dream of
studying philosophy, a course she never finished. After life’s twists and turns, she ended up being accepted at the Paris Conservatoire and started acting in the
theatre. There was no turning back. “At the beginning, I
was helped by friends of the family here in Paris, which
meant I only lived in wonderful spots. My first place was
in the Quartier Latin. Then I moved to Rue de l’Abbaye,
in Saint-Germain-des-Près, which was fantastic. Later,
I went to live in Montmartre. Over the years, I’ve had an
inner journey. When you move neighbourhoods in Paris,
it’s like another city. I also lived for a year in Quai de
Valmy, where, at the time, it was scary to go out at night.
Now, it’s one long party.”

WORLDS

According to Maria, the French capital also has its phases. She confesses that sometimes it’s difficult to put up
with a certain Parisian aggressiveness: “French society
is very old and full of codes, and it takes time for outsiders to decipher them. There are those grey winter days,
and someone’s rude to you, it’s unpleasant. But I get the
feeling that things have become more supportive since
the terrorist attacks. I think that the city is less tense and
more benevolent. I’m really enjoying Paris at the moment”, she reveals.
The City of Light became her base for planetary discovery. She went on a long international tour with Brigitte Jacques’s play Elvire Jouvet 40 (1986): “It was the
first time I’d visited Brazil, Argentina, New York. We
went to Africa, Kenya, Burundi, as well as Eastern Europe. We travelled all over the place. That’s a good illustration of how Paris has always been a base for me to
discover the world”.
Getting to know different cities and worlds is one
of the things that attracted her to the artistic métier: “I
didn’t grow up fascinated by symbols of American cinema. What I enjoyed about travelling was the chance to
meet other people from very different cultures. I think I
would have always chosen a profession that offered me

\\\ Cresceu em
Viena, evoluiu
em Paris, faz
teatro e cinema
em vários
continentes
– e é cantora,
gravou três
álbuns.
\\\ She grew
up in Vienna,
came of age
in Paris,
does theatre
and cinema
on various
continents,
and is a singer
who has
recorded three
albums.
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\\\ “A
identidade é
algo orgânico,
que está
perpetuamente
se modificando.
É uma esponja,
vai captando
coisas,
repelindo
outras, algo em
movimento.”
\\\ “Identity
is organic,
perpetually
changing. It’s a
sponge, it picks
things up,
repels others,
something
malleable.”

é uma das cidades que considera “maravilhosa” e para
onde sempre aprecia retornar. “Apesar daquele inverno
interminável, é sempre uma experiência muito enriquecedora e de grande carinho para mim com as pessoas e
os artistas de lá. Trabalhei com o Robert Lepage e fiz vários filmes em Montréal”. Trabalhar na Itália, para ela, é
uma “delícia”, e os vários períodos de filmagem no país
permitiram que aprendesse o idioma local. “Em Nápoles,
atuei em um filme do qual gosto muito, Il resto de Niente, da Antonietta de Lillo. Pude conhecer de forma mais
íntima essa cidade extraordinária, repleta de surpresas.
Entra-se por um beco escuro e, de repente, surge um palácio incrível”, conta.
Maria sugere aos viajantes ler obra de autores cujas
obras possam, de alguma forma, ajudar a se sentir no
ambiente local. Foi o caso para ela em Dublin, onde, enquanto participava de uma filmagem, devorou The Dubliners e Ulysses, de James Joyce. “Foi maravilhoso para
mim. Caminhava pela cidade e eram as mesmas ruas do
livro. As pessoas diziam-me que Ulysses era muito obscuro, mas eu tive a sensação de entender tudo, de estar
dentro daquela linguagem, aquele espírito. Ler Fernando
Pessoa em Lisboa também é bom. No México, li Roberto Bolaño, que não é completamente mexicano (nasceu
no Chile), e foi igualmente algo muito interessante. É um
exercício que recomendo muito”.

EM MOVIMENTO

A atriz, que solicitou a nacionalidade francesa por causa de suas duas filhas, não acredita em uma “identidade
fixa” e defende a ideia de “raízes em evolução”. “Sempre
achei que se deveria poder mudar de nacionalidade como
de camisa. Deveria ser muito mais fácil. A identidade é
algo orgânico, que está perpetuamente se modificando.
É uma esponja, vai captando coisas, repelindo outras,
algo em movimento. Raízes tem mais a ver com língua,
as referências culturais. É a frase de Fernando Pessoa,
minha pátria é minha língua. Tem tudo a ver com cultura
e muito pouco com fronteiras.”
Nos dias seguintes ao nosso encontro, Maria de Medeiros partiria para Lisboa, para representar na peça Um
Amor impossível, de Céline Pauthe. Na sequência, voaria
para Santo Domingo, República Dominicana, para as filmagens da adaptação do livro In the Country of Last Things, de Paul Auster, feita pelo diretor argentino Alejandro
Chomski. Depois, trabalharia na preparação de seu próximo concerto, de musicalidade rock, em parceria com
o artista português Paulo Furtado, conhecido como The
Legendary Tigerman. Por fim, viajaria ao México, para
finalizar a pós-produção do filme Aos Nossos Filhos, que
realizou no ano passado no Brasil a partir da peça de
teatro homónima de Laura Castro. “É sempre algo bem-vindo descobrir como se vive em diferentes cidades.
Acho que estou em acordo com esta cultura portuguesa,
da paixão pelas viagens”, conclui. U
106

that”, she admits. For example, she thinks that Montreal
is a “wonderful” city and somewhere she enjoys returning to. “Despite that endless winter, it’s always a very
enriching and emotional experience for me with the
people and artists there. I worked with Robert Lepage
and did various films in Montreal”. For her, working in
Italy is a “delight”, and the different shoots in the country meant she was able to learn the local language. “In
Naples, I acted in a film I really like, Il resto de Niente, by
Antonietta de Lillo, and got to know that surprising and
extraordinary city in a more intimate way. You enter a
dark alley and, suddenly, there’s an incredible palace”.
Maria suggests that travellers read authors whose
work can somehow help us feel the local ambiance. For
her, this was true with Dublin, where she devoured James
Joyce’s The Dubliners and Ulysses, while working. “It
was great. I wandered around the city and they were the
same streets as in the book. People told me that Ulysses
was very murky, but I felt I understood everything, being
within that language, that spirit. Reading Fernando Pessoa in Lisbon is also good. In Mexico, I read Roberto Bolaño, who isn’t completely Mexican (he was born in Chile),
and it was also very interesting. I highly recommend it”.

MALLEABLE

The actress, who applied for French nationality because
of her two daughters, doesn’t believe in “fixed identity”
and defends the idea of “evolving roots”. “I’ve always
thought that we should be able to change our nationality
like a shirt. It should be much easier. Identity is organic,
perpetually changing. It’s a sponge, it picks things up, repels others, something malleable. Roots have to do with
language, cultural references. It’s the phrase by Fernando
Pessoa, my homeland is my language. It has everything to
do with culture and little to do with borders”.
In the days following our meeting, Maria de Medeiros
will leave for Lisbon to perform in Céline Pauthe’s play,
Um Amor Impossível. After, she will fly to Santo Domingo,
Dominican Republic, to film an adaptation of Paul Auster’s book, In the Country of Last Things, with Argentinian
director Alejandro Chomski. Then, she will prepare for
her next concert, alongside the Portuguese artist Paulo
Furtado, better known as The Legendary Tigerman. Finally, she’ll travel to México, to finish post-production
on the film Aos Nossos Filhos, which she directed last year
in Brazil and which is based on Laura Castro’s play of the
same name. “It’s always good to discover how people
live in different cities. I think I’m in tune with this Portuguese culture, this love of travel”, she concludes. U
mariademedeiros.net
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Bagagem de mão /
Hand baggage
\\\ Aproveite este tempo para pôr a leitura em dia.
\\\ Use this time to catch up on your reading.
DURANTE O VOO \\ O ambiente no avião é bastante seco:
é aconselhável beber líquidos, em particular água. Evite
bebidas alcoólicas e gasosas. \\ Para prevenir a formação
de coágulos no sangue, evite permanecer de pernas
cruzadas e levante-se de vez em quando para andar
um pouco, a menos que a tripulação não o recomende.
\\ Siga as instruções do vídeo TAP transmitido a bordo
(Exercise and Relax Video). \\ Se pertencer a um grupo
de alto risco, poderá estar indicada medicação preventiva.
Consulte sempre o seu médico. \\ Se se sentir doente,
deve comunicá-lo aos tripulantes de cabine, os quais
têm meios para lidar com as mais variadas situações.
DURING THE FLIGHT \\ The atmosphere in an aircraft is
very dry: it is advisable to drink liquids, especially water.
Avoid alcoholic and fizzy drinks. \\ To prevent blood clots,
do not sit with your legs crossed and get up and walk every
now and then, except when the cabin crew ask passengers
to remain seated. \\ Follow the TAP video instructions
transmitted on board (Exercise and Relax Video).
\\ If you belong to a high risk group, it may be advisable
to take preventive medicine. Always consult your doctor.
\\ If you feel ill, please inform the cabin crew, who are
trained to deal with a variety of situations.
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HISTÓRIAS DE VIAGEM /
TRAVEL TALES

O GÉNIO EM MILÃO /
THE GENIUS IN MILAN
\\\ Um roteiro pela cidade onde Da Vinci viveu duas décadas,
deixando nas esquinas a fina impressão digital da sua multiplicidade.
\\\ A tour of the city that was da Vinci’s home for two decades,
and where traces of his versatility are found at every turn.
p or / by PATRÍCIA B RITO fo t o s / ph o t o s V E RÓNICA DA COS TA

P
P

intor, escultor, arquiteto, engenheiro, inventor, cientista, matemático, botânico, entertainer e filósofo,
Leonardo da Vinci, o arquétipo do homem renascentista, morreu há 500 anos, mas, a sua obra, universal e
contemporânea, permaneceu inscrita nas paredes da
capital da Lombardia, sobrevivendo ao tempo, às invasões estrangeiras e a duas guerras mundiais. De
pinturas como A Última Ceia a Retrato de um Músico,
passando pela magnífica Sala delle Asse, pelo Museu
Nacional da Ciência e Tecnologia, pelos Navigli ou até
por uma vinha, a mão indelével do génio – ou as mãos,
pois Leonardo escrevia com as duas e, por vezes, da
direita para a esquerda – compete com as montras, com os museus,
com os restaurantes e com a azáfama chique que dá cara a Milão.

110
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ainter, sculptor, architect, engineer, inventor, scientist, mathematician, botanist, entertainer and philosopher, Leonardo
da Vinci, the archetypal Renaissance man, died 500 years ago,
but his universal and contemporary work has endured on the
walls of the Lombardy capital, surviving time, foreign invasions and
two world wars. From paintings such as The Last Supper to Portrait of
a Musician, encompassing the magnificent Sala delle Asse, the National Museum of Science and Technology, the Navigli and even a
vineyard, the indelible hand of the genius – or should we say hands,
because Leonardo could write with them both and often from right
to left – vies with shop windows, museums and restaurants and
with the chic hubbub that epitomises Milan.
Our trip begins with an inspiring guided tour across the terraces
of the roof of the Duomo, Italy’s most beautiful gothic cathedral. At
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O nosso périplo começa com uma inspiradora visita guiada pelos
terraços do telhado do Duomo, a catedral gótica mais bela de Itália. Ao final da tarde, o mármore rosa-branco dos arcos e das ogivas
incendeia-se com o sol a cair para lá dos Alpes, refletindo-se nas
estátuas e nas gárgulas que enfeitam os pináculos. Só no exterior
do monumento existem 2600 estatuetas que miram petrificadas os
magotes de gente que, lá em baixo, enchem a Praça do Duomo e a
Galleria Vittorio Emanuele, o “salão de Milão”.

NOS PASSOS DE DA VINCI

Na manhã seguinte regressamos ao Duomo para visitar o interior da
catedral. Com cinco naves e 40 pilares, o que mais impressiona é a
altura, 45 metros, e a quantidade de turistas que observam os quadros com cenas religiosas detendo-se invariavelmente para foto-

the end of the day, the pink-white marble of the arches and ogives
is ablaze as the sun disappears behind the Alps, reflected in the statues and gargoyles that adorn its pinnacles. On the outside of the
monument alone there are 2600 statues that gaze stonily down at
the hordes of people who fill the Praça do Duomo and the Galleria
Vittorio Emanuele, Milan’s “exhibition hall”.

FOLLOWING DA VINCI’S FOOTSTEPS

The following morning we go back to the Duomo to visit the inside
of the cathedral. With five naves and 40 pillars, what’s most impressive is its height, 45 metres, and the amount of tourists looking at
the pictures of religious scenes, invariably stopping to take a picture
of the unsettling statue of St Bartholomew, sculpted without skin,
in remembrance of the apostle’s martyrdom.
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grafar a inquietante estátua de São Bartolomeu, esculpida sem pele,
numa evocação do martírio do apóstolo.
E da Vinci? Consta que também fez desenhos para a catedral –
construída ao longo de cinco séculos, com início em 1386 –, mas
as suas soluções não eram tão boas como as dos outros arquitetos
da corte de Ludovico Il Moro Sforza, duque de Milão, ao serviço do
qual o talentoso florentino veio para a cidade. Outra das más opções
do artista foi a técnica eleita para pintar aquela que é uma das suas
obras-primas, A Última Ceia.
Estranhamente, à porta da Igreja de Santa Maria Delle Grazie, na
parede de cujo refeitório Da Vinci pintou, entre 1494 e 1497, a última
refeição de Cristo e dos apóstolos, não há filas intermináveis. O mistério é mais fácil de desvendar do que o sorriso da sua outra obra-prima, a Mona Lisa. Para visitar o espaço é preciso adquirir bilhetes com
grande antecedência e as visitas são controladas. De 15 em 15 minutos
entram e saem grupos restritos de visitantes. Como restrição não significa contenção, assim que se abrem as portas do Cenáculo as pessoas
correm para a pintura, fotografando-se à frente dela, antes mesmo de
a olharem. É magistral, mas as cores parecem desmaiar, conferindo
maior dramatismo à cena, o que se deve a um erro do mestre que não
dominava a técnica do afresco (tinta sobre reboco húmido) e optou
por aplicar a tinta sobre uma superfície seca. Audaz e desastroso, uma
vez que obriga a constantes intervenções de restauro.
Do outro lado da piazza fica a curiosa Casa degli Atellani, onde Leonardo vivia enquanto trabalhava no convento. Essa casa tinha no pátio
uma vinha que Ludovico ofereceu ao pintor quando este terminou a
obra. Vale a pena visitar o inesperado refúgio verdejante recriado pelos
atuais proprietários, netos do arquiteto milanês Piero Portaluppi, que
restaurou o edifício na década de 1920. A vinha de Leonardo é um dos
segredos mais mal guardados de Milão, mas a elegância simples dos
jardins e o charme da casa fazem-nos sentir renascentistas.
Mantemos o espírito de época e seguimos de mapa na mão – com
a app fomos parar ao lado oposto – até à Pinacoteca Ambrosiana,
extraordinário museu onde se encontram obras como Retrato de um
Músico de Da Vinci, Cesta de Frutas de Caravaggio, ou Madonna del
Casa degli Atellani
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Duomo
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And da Vinci? They say he also drew up plans for the cathedral –
built over five centuries, starting in 1386 –, but his solutions weren’t
as good as those of the court architects of Ludovico il Moro Sforza,
duke of Milan, at whose service the talented Florentine came to the
city. Another of the artist’s poor choices was the technique he used
to paint what is one of his masterpieces, The Last Supper.
Oddly enough, at the entrance to the church of Santa Maria Delle Grazie, on whose refectory wall Da Vinci painted, between 1494
and 1497, the last meal shared by Christ and his apostles, there are
no endless queues. The mystery is easier to unveil than the smile of
his other masterpiece, the Mona Lisa. To visit the space, you have to
buy tickets way in advance and the visits are controlled. Restricted
groups of visitors go in and out every 15 minutes. Since restriction
doesn’t mean contention, as soon as the doors of The Cenacle open,
the groups rush to the painting, taking their photos in front of it
even before they look at it. It’s masterful, but the colours seem to
be fading away, making the scene even more dramatic. This all boils
down to a mistake by the painter, who hadn’t mastered the fresco
technique (painting on freshly laid plaster) and chose to apply the
paint onto a dry surface. A daring and disastrous choice, since it requires constant restoration work.
On the other side of the piazza is the quirky Casa degli Atellani,
where Leonardo lived while he was working in the convent. The patio
of the house had a vine that Ludovico offered the painter when he finished the work. It’s worth visiting the unexpected luxuriant refuge, recreated by the current owners, grandchildren of the Milanese architect
Piero Portaluppi, who restored the building in the 1920s. The Leonardo
vine is one of Milan’s best-kept secrets, but the simple elegance of the
gardens and the charm of the house take us back to the Renaissance.
With the spirit of that period in mind, we continue with map in
hand – with the app we ended up on the opposite side – as far as the
Pinacoteca Ambrosiana, an extraordinary museum that houses works
such as Da Vinci’s Portrait of a Musician, Caravaggio’s Basket of Fruit,
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A Última Ceia / The Last Supper

\\\ É obrigatório visitar a Casa degli Atellani,
onde Leonardo vivia, que tem no pátio
a vinha oferecida por Ludovico Il Moro.
\\\ It’s well worth visiting Casa degli Atellani,
where Leonardo lived, whose patio has a vine
that Ludovico Il Moro offered the painter.
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Padiglione de Boticelli, mas também pinturas de Ticiano e de Bruegel
e o gigantesco desenho preparatório de Rafael para o célebre quadro
A Escola de Atenas. É também lá que podemos ver o Códice Atlanticus, 12 volumes que reúnem os textos, os desenhos, as ilustrações
e as invenções de Da Vinci nas mais variadas áreas, da botânica, à
astronomia, passando pela engenharia, pela balística e pela aviação.
No regresso ao hotel, deparamo-nos com a tentadora montra da
mercearia Peck recheada de queijos e enchidos, mas é tempo de nos
vestirmos a preceito para uma memorável soirée. Ir ao Scala faz parte
da lista de desejos de gente de todo o mundo e, pouco antes do espetáculo – o ballet A Bela Adormecida –, basta seguir pelas ruas as pessoas
mais bem vestidas para dar de caras com o teatro. Lá dentro, na magnífica sala que faz parte do nosso imaginário, o burburinho só acalma
quando as cortinas sobem e os bailarinos esvoaçam pelo palco, dando
vida e alma à história de Perrault, musicada por Tchaikovsky e encenada por Nureyev.

Rafael: desenho preparatório de A Escola de Atenas /
The School of Athens preparatory drawing
Teatro alla Scala

SEGUNDO ATO

Dia novo, casa nova. Depois de nos alojarmos no Baglioni, um boutique hotel da cadeia Carlton cujas traseiras dão para a Via della Spiga,
uma das mais exclusivas de Milão, apanhamos o metro para o Museu
de Ciência e Tecnologia Leonardo da Vinci. Dedicado ao génio do inventor, o museu é um parque de diversões didático recriando, a partir
dos desenhos do mestre, os fabulosos modelos Leonardeschi. A coleção apresenta mais de 130 modelos relacionados com os diferentes
campos de interesse de da Vinci: aeronáutica, engenharia militar, arquitetura, máquinas de trabalho. Outras curiosidades do museu são as
oficinas interativas, as salas dedicadas à nutrição, ao Espaço e à física
das partículas e a possibilidade de entrar no submarino Totti.
Encontramo-nos a meio da tarde com Annamaria Fumagalli, a divertida e experiente guia que nos vai levar pelas ruas da cidade, descobrindo os recantos do sofisticado bairro de Brera, os segredos de San
Maurizio al Monastero Maggiore (a “Capela Sistina” de Milão), ou a

STARHOTEL
ROSA GRAND
\\\ Com vista para a bonita
Piazza Fontana, mesmo por
detrás do Duomo, estilo,
elegância, conforto e um serviço
cinco estrelas fazem do Rosa
Grand um hotel muito especial,
entre o descontraído e o formal.
\\\ Boasting a view of the lovely
Piazza Fontana, right behind
the Duomo, true style, elegance,
comfort and 5-star service,
the Rosa Grand is a very special
hotel that is a fine balance
between relaxed and formal.
starhotelscollezione.com
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or Madonna del Padiglione by Boticelli, as well as paintings by Ticiano
and Brueghel and Rafael’s huge preparatory drawing for the famous
painting The School of Athens. It’s also where you can see the Codex
Atlanticus, 12 volumes containing texts, drawings, illustrations and
inventions by da Vinci in the most varied areas, from botany to astronomy, passing through engineering, ballistics and aviation.
On our way back to the hotel, we come across the tempting
shop-window of the Peck grocery filled with cheeses and charcuterie, but it’s time for us to dress up for a memorable soirée. Going
to La Scala is on people’s bucket lists around the world and, shortly
before the show – the ballet Sleeping Beauty –, all you have to do is
follow the best-dressed people through the streets to find the theatre. Inside, in the magnificent room that’s part of our fantasy world,
the chattering only stops when the curtain goes up and ballerinas
float across the stage, bringing Perrault’s story to life to the music of
Tchaikovsky and Nureyev’s stage directions.

SECOND ACT

New day, new home. After staying at the Baglioni, a boutique hotel in
the Carlton chain which backs onto the Via della Spiga, one of Milan’s
most exclusive streets, we take the underground to the Leonardo da
Vinci Museum of Science and Technology. Dedicated to the genius of
the inventor, the museum is a didactic amusement park, recreating
the fabulous Leonardeschi models from the master’s drawings. The
collection has over 130 models related to da Vinci’s different fields
of interest: aeronautics, military engineering, architectures, machinery. Other interesting features of the museum are the interactive
workshops, the rooms dedicated to nutrition, to Space and to particle
physics, as well as the opportunity to go aboard the Totti submarine.
We meet up mid-afternoon with Annamaria Fumagalli, the fun
and experienced guide who takes us through the city streets, discovering the nooks and crannies of the sophisticated neighbourhood
of Brera, the secrets of San Maurizio al Monastero Maggiore (Milan’s
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atmosfera descontraída do bairro dos canais, Il Navigli. Nas margens
dos canais artificiais que, durante séculos, ligaram a cidade ao exterior, e sobre os quais Da Vinci apresentou estudos para melhorar o sistema hidráulico e a navegação, fica hoje um pitoresco bairro repleto de
bares, restaurantes, lojas de artesanato, galerias e mercadinhos. É aqui
que nos sentimos mais próximos do dia a dia dos milaneses, refrescando os pés nos canais e tomando a sua bebida preferida, o Aperol Spritz.
O nosso domingo termina nos píncaros no restaurante Al Pont
de Ferr, que fica nas margens do Naviglio Grande. Depois de efusivamente recebidas pela proprietária, a carismática sommelier Maida, entramos numa delirante viagem sensorial em que se mesclam
sabores tradicionais e experimentais harmonizados com excelentes
vinhos italianos. Para memória futura ficam-nos duas horas de prazeres pantagruélicos e surpreendentes. Inesquecível o tutano com
ouriços do mar que se eleva no palato com a inesperada frescura tropical de um vinho siciliano da casta Catarratto.
Despedimo-nos desta Milão davinciana no dia seguinte, mas só
depois de visitarmos o mais imponente dos monumentos da cidade,
o Castelo Sforzesco. Sendo uma estrutura iminentemente defensiva, a história do castelo acompanha a da metrópole e é atualmente um importante núcleo museológico e cultural. De entre as mais
variadas coleções, que vão da arte antiga às artes decorativas, dos
instrumentos musicais à armaria, destaque para duas salas: a que
é exclusivamente consagrada à última obra-prima de Michelangelo, a escultura Pietà Rondanini, e a Sala delle Asse. Restaurada para
as comemorações dos 500 anos da morte de Da Vinci, a sala onde
Leonardo desenhou e pintou para Ludovico uma espécie de pérgula
intrincada de amoreiras estará aberta ao público até janeiro de 2020.
Lá fora, a cidade transpira, mas aqui, ainda que inacabada, a pintura
dá-nos a sensação de estarmos a passear no bosque numa manhã
fresca de verão. O homem sonha, a obra nasce. U

BAGLIONI HOTEL CARLTON
\\\ No epicentro do Quadrilátero da Moda,
este sofisticado boutique hotel de ambiente
acolhedor é também conhecido pelo seu
famoso restaurante Baretto al Baglioni.
baglionihotels.com

\\\ In the epicentre of the Quadrilatero
della moda (fashion square), this
sophisticated and cosy boutique
hotel is also well known for its famous
Baretto al Baglioni restaurant.

TAP Lisboa & Porto u Milão diário / daily \\\
Lisboa u Milão : 2h 35m; Porto u Milão : 2h 30m \\\
diferença horária / time difference : +1h \\\
temperatura média em outubro / average temperature
in October : 16 ºC/ 11 ºC \\\ moeda / currency : euro
TAP Miles&Go \\\ desde 15.000 milhas ida e volta /
from 15.000 miles both ways
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\\\ O Museu de Ciência e Tecnologia Leonardo
da Vinci é um parque de diversões didático
que recria as máquinas desenhadas pelo mestre.
\\\ The Leonardo da Vinci Museum of Science
and Technology is a didactic amusement park,
recreating the fabulous Leonardeschi
models from the master’s drawings.

DR
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Castello Sforzesco: pintura de teto na
Sala delle Asse / ceiling painting in Sala delle Asse

>
“Sistine Chapel”), or the relaxed atmosphere of the canal quarter, Il
Navigli. The banks of the artificial canals, which for centuries connected the city to the outside world, and on which da Vinci presented studies for improving the hydraulic system and navigation, now
boast a picturesque neighbourhood filled with bars, restaurants,
handicraft shops, galleries and small markets. This is where we feel
closer to the everyday life of the Milanese, cooling off our feet in the
canals and sipping the local’s favourite tipple, the Aperol Spritz.
Our Sunday ends on a high in the restaurant Al Pont de Ferr, located on the banks of the Naviglio Grande. After an effusive welcome
from the owner, the charismatic sommelier Maida, we embark upon
a delirious sensorial journey in which traditional and experimental
flavours blend perfectly with excellent Italian wines. As a keepsake,
we have two hours of culinary delights. Totally unforgettable is the
marrow with sea urchins, elevated in the palate with the unexpected tropical freshness of a Sicilian Catarratto wine.
We say goodbye to this da Vincian Milan the following day,
but not before visiting the city’s most impressive monument, the
Sforzesco Castle. As an eminently defensive structure, the castle’s
history follows that of the city and it is now an important historical and cultural centre. Among the collections, which range from
ancient art to decorative arts and from musical instruments to armoury, two rooms stand out: the one that is devoted exclusively to
Michelangelo’s last masterpiece, the sculpture Pietà Rondanini, and
the Sala delle Asse. Restored for the 500th anniversary commemorations of da Vinci’s death, the room where Leonardo designed and
painted a kind of intricate pergola of intertwining fruit plants for
Ludovico will be open to the public until January 2020. Outside the
city is perspiring, but in here, even though the painting is unfinished, it gives us the feeling of walking through the woods on a cool
summer’s morning. Man dreams, a masterpiece is born. U
in-lombardia.it/en/visiting-lombardy/leonardo-500
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CIDADES E HOMENS /
CITIES AND MEN

Gonçalo M. Tavares

Vida e viagem,
homenagem ao Sertão
e a Guimarães Rosa /
Life and travel,
a tribute to the
Sertão and
Guimarães Rosa

118

up _ outubro / october 19

26 CIDADES-HOMENS.indd 118

17/09/2019 11:31

P

1.

Numa altura atribulada do Brasil, em que se fala da importância
fundamental de preservar a natureza – a Amazónia especificamente, e as muitas tribos indígenas, mas não só –, é o momento de
homenagear uma outra parte fundamental deste país gigantesco: o
Sertão e a sua cultura.
Há inúmeros livros importantes sobre o Nordeste Brasileiro,
mas a grande referência é, sem dúvida, Grande Sertão: Veredas, de
Guimarães Rosa. Um dos grandes expoentes da literatura em língua
portuguesa.

2.

Viver não é fácil, claro. E uma metáfora, talvez a mais antiga, coloca
a vida como uma viagem, um itinerário.
Diz Riobaldo, uma das personagens centrais do livro de Guimarães Rosa, vagueando pelo Sertão:
“A gente vive repetido, o repetido, e, escorregável, num mim
minuto, já está empurrado noutro galho”.
Viver é, de facto, 97% de repetição. Uma repetição no dia seguinte não deixa de ser repetição – uma repetição de novo, repetição nova, paradoxo, mas é mesmo assim: amanhã comer de novo,
dormir de novo, de novo abrir a porta, rodar a maçaneta, de novo
os mesmos gestos.
A vida, portanto, como sistema, quando muito, de 30 verdadeiras novidades desde o nascimento à morte; novidades, surpresas,
acontecimentos bruscos. De resto, as mesmas sensações sempre; a
vida normal coloca aborrecimento no sistema nervoso, este fica a
funcionar a baixas rotações com os olhos semicerrados, não precisa
de despertar por completo, resolve a vida com energia de cidadão.
Energia mínima é esta, a de cidadão, pois o lugar amplo onde está,
a cidade, já resolveu à partida, dias antes, anos, ou mesmo décadas antes, uma série de problemas. Por exemplo: onde colocar os
detritos que cada humano produz? A canalização urbana há muito
resolveu esse problema, ou parte dele, problema que, fora das cidades, em sistema de isolamento, é individual e exige ação e esforço
de cada um. Portanto, isto: o sistema nervoso do cidadão está aburguesado, sofá e alcatifa e janelas com vidros duplos para não apanhar constipações leves. Viver na cidade em parte é isto. A cidade
elimina muito esforço ao indivíduo.
No entanto, de vez em quando, sim, a surpresa: “A gente vive
repetido, o repetido, e, escorregável, num mim minuto, já está empurrado noutro galho”.
Sim, sem sabermos bem como, saltamos para outro galho. Uma
forma de deslocação, de viagem, involuntária.
Num “mim minuto”, bela expressão de Guimarães Rosa. O meu
minuto, um minuto que me pertence como um objeto. Ou melhor:
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1.

At a difficult period for Brazil, when there is talk about how important it is to preserve nature – the Amazon specifically, and many indigenous tribes and more –, it is time to pay tribute to another fundamental part of this gigantic country: the Sertão and its culture.
There are countless books about the Brazilian Nordeste, however, the most well-considered is undoubtedly Grande Sertão: Veredas, by Guimarães Rosa. One of the great exponents of literature
written in Portuguese.

2.

Obviously, living is not easy. And perhaps the oldest metaphor sees
life as a journey, an itinerary.
In the words of Riobaldo, one of the main characters in Guimarães Rosa’s book, as he wanders the Sertão: “We live by repetition,
repetition, and, slippery, in one my minute, we’ve been pushed
onto another branch”. Living is indeed 97% repetition. A repetition the following day is still repetition – repetition once more, new
repetition, paradox, however, that’s the way it is: tomorrow eating
again, sleeping again, opening the door again, turning the handle
again, the same gestures again.
So, life as a system, at best 30 truly new things from birth to
death; novelty, surprises, sudden events. Besides that, always the
same feelings; normal life installs boredom into the nervous system,
this functions with low-level revolutions and eyes half-closed, it is
not necessary to be wide awake, it sorts life out with citizen energy. This is minimum energy, that of the citizen, as the large space
where they find themselves has already sorted most problems out,
days, years or even decades before. For example: where should we
put the detritus that every human produces? Urban plumbing resolved that problem, or part of it, a long time ago, something that,
away from cities, in an isolated system, is individual and requires
action and effort from everyone. And so: the citizen's nervous system is bourgeois, sofa and carpet and double-glazed windows to
avoid catching slight colds. Living in the city is partly this. The city
saves the individual effort.
However, from time to time, yes, surprise: “We live by repetition, repetition, and, slippery, in one my minute, we’ve been pushed onto another branch”.
Yes, without knowing how, we leap onto another branch. A
form of changing place, of travel, involuntary.
In a “me minute”, Guimarães Rosa’s fine expression. The my
minute, a minute that belongs to me like an object. Or rather: a minute that belongs to me as a feeling. A minute of occurrence outside
that causes a simultaneous answer (how is it possible to answer a
question as it is being asked? Exactly: living; living is the answer
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C I DA D E S E H O M E N S / C I T I E S A N D M E N

\\\ A viagem? Uma forma intencional de escorregar para outro sítio. Um escorreganço controlado.
\\\ Travel? An intentional way of slipping towards another place. A controlled slip.

>

>

minuto que me pertence como uma sensação. Um minuto de acontecimento lá fora que provoca uma resposta simultânea (como se
responde ao mesmo tempo da pergunta? Isto mesmo: vivendo; viver é a resposta que se dá no mesmo segundo da pergunta que a
vida nos coloca).
A vida, exigente, quer a resposta certa ao mesmo tempo da
pergunta difícil formulada; daí a dificuldade de se viver, disse-me
Jonathan, um amigo. Ele acrescentou: não podes deixar que a pergunta seja feita até ao fim pois não podes suspender nem o exterior
nem o que sucede dentro de ti.
Pois, mas sim: somos “escorregáveis”, não dominamos por
completo o solo de estar vivo e a relação com os seus atritos.
Por vezes, em suma, isto: uma falha da relação pé e terra e, depois, na vida, escorregamos.
Viver é isto. E viajar?

one gives at the same time as the question that life asks us).
Life, ever-demanding, wants the right answer at the same time
as the difficult-to-formulate question; hence the difficulty of living, my friend Jonathan told me. He added: you cannot let the
question be asked in its entirety because you cannot suspend the
exterior nor what’s happening inside you.
True, however: we are “slippery”, we do not completely master
the ground of being alive and the relation with its frictions.
In short, sometimes it is like this: one slip in the foot/ground
relationship and, then, we slip up in life.
Living is this. What about travel?

3.

4.

A viagem? Uma forma intencional de escorregar para outro sítio.
Um escorreganço controlado.

4.

Não sabemos o que é viver (deslocação não no espaço, mas no tempo); a vida só dá a solução tarde de mais. Como diz a personagem
de Guimarães Rosa:
“acertasse eu com o que depois sabendo fiquei, para de lá de
tantos assombros… um está sempre no escuro, só no último derradeiro é que clareiam a sala”.
Viver, no Sertão ou fora dele, é como avançar no escuro – mas
não é noite nem há falta de janelas ou eletricidade; o escuro não está
lá fora, mas sim na visão.
Estar vivo é, então, estar cego e não nos dão bengala nem acompanhante que nos assinale perigos à frente. Se há acompanhante,
este sofre da mesma cegueira, a de não saber como o presente vai
proceder connosco. Pode o teu minuto, e o meu minuto, mostrar
gentileza ou perversidade, não sabemos. O certo, certo, é que isso
não depende de nós.
Uma viagem sem plano ou mapa.

5.

De facto, a vida colocou uma placa:
Não estacionar!
e por isso não paramos mesmo quando quietos.
A vida, a cada minuto, a cada instante, a levantar-nos a placa:
“Não estacionar”. E nós, o que temos de fazer? Obedecer, pois
claro. U

120

3.

Travel? An intentional way of slipping towards another place. A
controlled slip.
We do not know what living is (moving, not in space, but in time);
life only gives the answer too late. As Guimarães Rosa’s character
says:
“if only I could guess at what I would come to know, beyond
so many wonders… one is always in the dark, only at the very last
moment is the room illuminated”.
Living, in the Sertão or outside it, is like moving forward in the
dark – however, it is not night-time nor is there a lack of windows
or electricity; the darkness is not outside, but rather in our vision.
Being alive is, therefore, being blind and not being given a
cane nor companion who can indicate the dangers ahead. If there
is a companion, they suffer from the same blindness, that of not
knowing how the present will deal with us. Your minute and my
minute may demonstrate kindness or perversity, we do not know.
What is sure is that this does not depend on us.
A journey with no plan nor map.

5.

Life put a sign up:
No parking!
And so, we do not stop, even when still.
Life, every minute, every instant, holding up a sign: “No parking”. And us, what do we do? Obey, of course.U
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OVERVIEW

A VERTIGEM DE PREVER /
THE DIZZINESS OF PREDICTION
\\\ Da astrologia à economia liberal.
\\\ From astrology to the liberal economy.

P
P

122

rever ou adivinhar os acontecimentos futuros foi o
dom de que desde sempre se vangloriaram aqueles
que, supostamente bafejados por sopro divino, conseguiram a pulso ocupar posições de poder ou de autoridade. Truques que se tornaram clássicos eram
usados para impossibilitar a verificação de que os
factos profetizados aconteciam – desde a escuridão e
os múltiplos sentidos da resposta dos oráculos até ao
horizonte temporal das pretensas previsões, por
norma muito para além da vida dos presentes.
Mas a habilidade dos seres humanos é imensa, sobretudo se aplicada a artes e técnicas inerentes à esfera
da comunicação. Há quem tenha o dom, isso sim, de sossegar e confortar as angústias e as incertezas dos semelhantes com uma palavra
oportuna. A habilidade está em saber detetar um caso “maduro” de
desassossego e aflição, em que o espírito crítico pareça envergonhado, e em saber exercer então o papel de “intermediário” do Além.
A astrologia teve uma enorme influência nos finais da época medieval, gozando de uma proximidade e influência notáveis junto dos
poderosos e dos afortunados nos casos que criavam maior ansiedade
e incerteza. Que consistiam sobretudo no controlo da riqueza através de estruturas familiares e da sucessão dinástica. Mas os astrólogos estavam bem equipados tecnicamente: a astrologia era então
altamente matematizada e baseava-se em muitos séculos de observações empíricas sobre o estado dos céus. Só que o mundo não funcionava assim… a Terra move-se!
A teoria e a prática dos economistas neoliberais envolve conhecimentos e competências bem estabelecidas, conforme salientam os
autores do livro Does Capitalism Have a Future? (Immanuel Wallerstein
e outros, Oxford University Press, 2013). Encontra-se altamente matematizada e baseia-se num historial detalhado das realidades da vida
económica e política dos países ocidentais nos últimos 200 anos. Mas,
tal como no passado, também este nosso modo de vida capitalista é
palco de grandes angústias que se ligam a decisões de investimento
muito arriscadas, à volatilidade dos mercados financeiros, à separação entre a economia real e a finança. É preciso pois quem conforte as
almas dos grandes investidores, quem descortine as novas (ou velhas)
grandes oportunidades de negócio.
É o que fazem os consultores económicos e financeiros dos governos, dos grandes grupos e das organizações internacionais. A teoria
económica neoliberal rodeia as suas conjeturas de mais equações, usa
algoritmos e bases de dados mais poderosos, tornando a sua linguagem incompreensível, mesmo para os próprios, como se de um impenetrável mistério se tratasse. Mas pagam-se a peso de ouro, como novos intermediários do Além, esse eldorado onde a alta finança reinará
e todas as comunidades no nosso planeta se lhe submeterão. Só que o
mundo não funciona assim… a cultura é o único motor da esperança no futuro. Ao separar a cultura da economia, relegando-a para o
poço das inutilidades, iniciaram a sua própria sepultura. A vida não
é uma equação, nem um programa, muito menos uma simulação. U
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redicting or guessing future events has always been the gift of
those occupying positions of power or authority, who believe
themselves the subject of divine influence. Soon-to-become
classic tricks were used to make it impossible to verify if the
prophesised facts had occurred - from cloudy and multiple meanings
of oracles’ responses to the timeframe of predictions, normally far
beyond the lifespan of those present.
However, human beings’ skill is enormous, particularly if applied to the arts and techniques inherent to the sphere of communication. Some have a gift for calming and comforting the anguish
and uncertainty of others with the right word. The ability lies in
knowing how to detect a “ripe” case of disquiet and desperation,
where the critical spirit is timid, and in knowing how to play the
“intermediary” of the beyond.
Astrology had a massive influence on the late-Medieval era, enjoying considerable importance to and influence upon the powerful
and privileged in the situations that caused the greatest anxiety and
uncertainty, which mainly consisted of wealth control through family structures and dynastic succession. That said, astrologists were
technically well-equipped: at the time, astrology was extremely
mathematical and based on many centuries of empirical observations regarding the state of the skies. Only, the world didn’t work
that way… the Earth moves!
The theory and practice of neoliberal economists involves well-established knowledge and skills, as highlighted by the authors of
the book, Does Capitalism Have a Future? (Immanuel Wallerstein and
others, Oxford University Press, 2013). It is extremely mathematical
and based on the detailed history of western countries’ economic and
political life over the last 200 years. However, just like the past, this
type of capitalist life causes great anguish in relation to very risky
investment decisions, the volatility of money markets, and the separation between the real economy and finance. There needs to be
someone to soothe major investors’ souls and discover great new (and
old) business opportunities.
This is the preserve of governments’ economic and financial
consultants, large groups and international organisations. Neoliberal economic theory surrounds its conjectures with more equations,
uses more powerful algorithms and databases, making its language
incomprehensible, even to its advocates, as if it were an impenetrable mystery. However, they come at a price, these new intermediaries of the beyond, this El Dorado, where high finance reigns and
yokes world’s communities. Only, the world does not work that
way… culture is the only driver of hope for the future. By separating
culture from economics, relegating it to something considered useless, they began digging their own grave. Life is not an equation, nor
a programme, much less a simulation. U

up _ outubro / october 19

27 OVERVIEW_joao_caraca.indd 122

12/09/2019 15:46

27 OVERVIEW_joao_caraca.indd 123

12/09/2019 15:46

TOYS

M
3
p o r/by
ZECA RODRIGUES

1

\\\ Peixes que
não dão trabalho,
plantas que falam,
nódoas indolores
e duches puros.
\\\ Easy-to-care-for
fish, plants that talk,
painless stains and
pure showers.

124

2

4

1
UMA PLANTA SÓ PARA SI /
A PLANT, JUST FOR YOU

2
COMO PEIXE NA ÁGUA /
LIKE A FISH IN WATER

3
ÁGUA FILTRADA /
FILTERED WATER

4
TIRA NÓDOAS /
STAIN REMOVER

mu-design.lu/lua \\\€99

bluenero.org \\\€180

myvand.com \\\€90

indiegogo.com \\\€89

\\\ A ideia pode ser interessante. Um
vaso inteligente que transforma a
sua planta em bichinho de estimação.
Estranho? É mesmo. É o Lua. Passa
todas as informações: quando regar,
quanto colocar ao sol. É para uma
planta específica, numa circunstância
específica. Basta olhar para o vaso e já se
sabe o que é preciso fazer. E é tudo muito
simples. A aplicação gera um código QR
com as características da planta e a
partir daí vai dando toda a orientação.
\\\ The idea could be interesting. A
smart vase that turns your plant into
a pet. Weird? Absolutely. It’s called Lua
and tells everything you need to know:
when to water it, when to put it in the
sun. It’s for a specific plant, in specific
circumstances. Just look at the pot
and you know what you need to do. All
very simple. The app generates a QR
code with the plant’s characteristics
and gives you guidance from then on.

\\\ Não são poucos os que gostam de
animais de estimação. Podem ser cães,
gatos, passarinhos, iguanas, cobras.
Mas os peixes têm muitas vantagens.
Não ladram, não têm que ser passeados,
não sujam a casa, não enchem o sofá
de pelos. E agora há o Bluenero, um
aquário para lá de inteligente, seja
para peixes de água doce ou salgada.
Pode-se controlar tudo à distância no
smartphone: alimentar, controlar a
temperatura, ou vê-los nadando através
de uma câmara de alta definição.
\\\Many people like pets, be they dogs,
cats, birds, iguanas, or snakes. However,
fish are also a good bet. They don’t
bark, they don’t have to be walked, they
don’t mess up the house, and they
don’t leave hair all over the sofa. On
top of that, we now have Bluenero, an
aquarium that’s beyond intelligent, for
both freshwater or saltwater fish. You
can control everything remotely on your
smartphone: feed the little blighters,
control the temperature, or watch them
swim through a high-definition camera.

\\\ Crescemos com a impressão de
que para tomar um bom banho basta
abrir o chuveiro, um bom sabonete e
está tudo resolvido. Ledo engano. E a
qualidade da água? Minerais e químicos?
Os níveis de pH são bons para toda a
família? Tudo isso influencia a pele,
cabelos, alergias. A Vand pode ser uma
ajuda. Abre-se a torneira e a água é
da melhor qualidade possível graças a
filtros que eliminam poluentes, material
orgânico, químicos, microplásticos. Tudo
o que torna o banho menos saudável. É
mesmo como tomar banho no filtro.
\\\ We grow up believing that all we need
for a good bath is to turn on the tap and
use soap. Not true. What about water
quality? Minerals and chemicals? Are the
pH levels good for the whole family? All of
this has an effect on skin, hair, allergies.
Vand might be helpful. Turn the tap on and
you get the best-quality water thanks to
filters that eliminate pollutants, organic
matter, chemicals and microplastics.

\\\ As nódoas acontecem quando
menos se espera e sempre naqueles
momentos em que não ajudam nada.
A caminho de um compromisso, um
jantar de cerimónia, um encontro muito
importante. Sempre na hora errada
derruba-se o café, deixa-se cair um pouco
de ketchup ou mancha-se com o batom.
Calma! Nem tudo está perdido. Saca do
bolso o ViTUN 2.0 e tudo se resolve em
minutos. É uma caneta ultrassónica.
Aplica umas gotas de detergente e em
minutos a roupa fica completamente
limpa sem nenhum vestígio de nódoa.
\\\ Stains happen when you least expect
them and always at the most awkward
times. On your way to an appointment,
a special dinner, a very important
meeting. You drop your coffee, spill a
little ketchup or lipstick goes astray.
Take it easy! All is not lost. Take ViTUN 2.0
out of your pocket and problem solved
in a matter of minutes. It’s an ultrasonic
pen. Apply a few drops of detergent
and the stain disappears in a jiffy.
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The first global Gastronomy
Summit in Portugal.
M e l t i n g
Gastronomy Summit

14th - 16th nov. | Alfândega do Porto
talks | tastings | live cooking | market | pitch

ARE YOU FLYING?
Save this website and visit
us as soon as you land!
Don’t miss the opportunity
and JOIN US!
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Piloto automático /
Auto-pilot
\\\ Desligue e usufrua de tudo o que este avião
tem para lhe oferecer: a comida e os vinhos
portugueses, os filmes e a música especialmente
selecionados para si.
\\\ Switch off and enjoy everything this plane
has to offer: food, in-flight wines, films and
music that have been specially selected for you.

NO DESTINO \\ Ao atravessar vários fusos horários, podem
surgir perturbações fisiológicas (jet lag): alterações de
sono, problemas digestivos, dificuldade de concentração
e fadiga. \\ Adapte-se rapidamente ao ritmo do país de
destino, fazendo as refeições e períodos de sono de acordo
com a hora local, expondo-se ao sol e realizando exercício
físico. \\ No caso da estada ser muito curta é preferível
manter os ritmos do país de origem.
AT YOUR DESTINATION \\ Crossing various time zones
may cause stress (jet lag): a change in sleep patterns,
digestive problems, difficulty in concentration and fatigue.
\\ You will soon adapt to the rhythm of the country by
eating and sleeping in line with local time, sit in the sun
and do exercise. \\ In the case of a short stay it is better
to maintain the schedule of the country of origin.
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Peixe a sério / Serious fish
\\\ O chef Paulo Morais é um dos maiores especialistas em produtos do mar.
No Tsukiji, em Lisboa, o produto cruza-se com a cozinha portuguesa e asiática.
\\\ Chef Paulo Morais is one of Portugal’s greatest seafood specialists.
At Tsukiji, in Lisbon, the best catch meets Portuguese and Asian cuisine.
p o r / b y A U G U S T O FREITA S DE SO USA
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magine-se um amigo estrangeiro que nunca veio a
Portugal e que no seu país o único peixe que come
são aqueles famosos filetes industriais, congelados e
panados – e há muitos. Não conhece variedades, não
sabe o que é peixe grelhado ou no forno, não sabe
muito de sushi ou sashimi, nunca visitou uma lota e
no supermercado da terra dele a quantidade de espécies é mínima. Suponha-se ainda que ele está disposto a aprender o que significa comer peixe. Nesse
caso, há um restaurante ideal em Lisboa para o levar: o Tsukiji, no bairro de Belém. O nome homenageia o antigo maior mercado piscícola do Japão (em
Tóquio), e do mundo, e a responsabilidade é de Paulo Morais, um dos mais conceituados chefs portugueses no que
diz respeito a comestíveis aquáticos e comida asiática.
Para início de conversa, há um balcão recheado de peixe e
marisco para se perceber a frescura e conhecer algumas
espécies. Pode haver pregado, peixe-galo, garoupa, pargo ou alfonsino, e também moluscos.
Escolhido o animal, espera-se os cinco pratos pelos
quais aquele será dividido e apresentado. Escamas e pele
desidratadas e fritas como uma espécie de chips crocantes; sopa da cabeça; sushi e sashimi ou um tártaro
dos lombos; um cone pequeno com vísceras avinagradas. Um verdadeiro festim de sabores. Aproveitar tudo
é um conceito de sustentabilidade a que Morais não é
indiferente. No menu há ainda outros sushis e sashimis,
ramen, ceviche e, apesar do foco no peixe, também se
pode pedir carne bovina wagyu.
O Tsukiji tem duas salas, uma mais privada (30 lugares). Madeira, mármore e peças decorativas evocam o mar.
No exterior, uma esplanada com vista para o Mosteiro dos
Jerónimos. Há mais de 100 referências de vinho português
e cerca de 20 sakés, podendo ser apreciados à entrada do
espaço no Wine & Sake Bar (abre ao fim do dia).
O discreto Paulo Morais é conhecido por ser o primeiro sushiman em Portugal e um dos precursores da
comida oriental no país. É professor na Escola de Turismo do Estoril, deixou marcas nos restaurantes Furusato,
Midori, Bica do Sapato, Umai e Rabo d’Pêxe, e escreveu
um livro de receitas asiáticas. Depois da saída do chef
japonês Tomo, assumiu em 2017 a chefia do restaurante Kanazawa, com apenas oito lugares, onde também se
mantém (perto de Belém, em Pedrouços). U
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magine a foreign friend who’s never been to Portugal
and the only fish they’ve eaten at home are those frozen industrial breaded fillets. They are unaware of variety, don’t know what grilled or baked fish is, don’t
know much about sushi or sashimi, have never visited a
fish market and when shopping at the supermarket have
few species to choose from. Let’s also suppose that they
are willing to learn what eating fish is all about. If that’s
the case, there’s a great restaurant in Lisbon to take them
to: Tsukiji, in the capital’s Belém neighbourhood. The
name pays tribute to what was once Japan’s and the
world’s largest fish market (in Tokyo), and is run by Paulo Morais, one of most respected Portuguese chefs when
it comes to seafood and Asian cuisine. To kick off there’s
a counter replete with fish and shellfish, where diners
can see how fresh the produce is and perhaps try something new, such as turbot, John Dory, pargo or alfonsino,
as well as molluscs.
After it’s been chosen, the fish is turned into five
different dishes. Dehydrated and fried scales and skin,
like crispy chips; a soup made using the head; sushi
and sashimi or a loin tartar; a small cone with vinegar
viscera. A veritable feast of flavours. This concept of
sustainability (nose to tail eating) is something Morais
really cares about. On the menu there are other sushi
and sashimi, ramen, ceviche and the non-fish option of
wagyu beef.
Tsukiji has two rooms, one of which is more private
(30 places). The wood, marble and décor echo the sea,
while the outside tables enjoy a splendid view of the Jerónimos Monastery. There are over 100 Portuguese wines and around 20 sakes, which can be enjoyed in the
Wine & Sake Bar, which opens late morning.
The discreet Paulo Morais is well known for being
the first sushi man in Portugal and one of the first to
offer quality Asian cuisine in the country. He currently
teaches at Estoril’s Tourism College, has worked at restaurants such as Furusato, Midori, Bica do Sapato, Umai
and Rabo d’Pêxe, and written an Asian cookbook. After
Japanese chef Tomo left in 2017, he took over Kanazawa,
a restaurant with just eight places, where he continues
to create (close to Belém, in Pedrouços). U

\\\Aqui há
gastronomia
superior,
cheia de
surpresas.
\\\ The
gastronomy
here is both
surprising and
of the highest
quality.

tsukiji.pt \\\kanazawa.com.pt
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O Douro subiu ao Alentejo /
Douro shades in the Alentejo

\\\ O novo projeto de Luísa Amorim nasce na Serra do Mendro e chama-se
Herdade Aldeia de Cima, com a primeira vinha plantada em patamares.
\\\ Located in the Serra do Mendro highlands, Luísa Amorim’s new project
is called Herdade Aldeia de Cima, which boasts a vineyard planted on terraces.
p o r / b y M A RI A JO Ã O DE A LM EIDA
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epois de um projeto vencedor no
Douro (Quinta Nova de Nossa Senhora
do Carmo) e o recente investimento
no Dão (Quinta da Taboadella), ambos
em nome do Grupo Amorim, Luísa
Amorim tem agora no Alentejo, com o
marido, Francisco Teixeira Rêgo, um
desafio pessoal, familiar, emocional.
Querem deixar um legado aos descendentes: a Herdade Aldeia de Cima.
O Alentejo não é estranho a Luísa. Era
ali que se situava uma das propriedades
do pai de que mais gostava, junto a Santana, em Portel,
Serra do Mendro, local carregado de memórias – e com
potencial enorme para produzir vinho. O projeto iniciou-se com a recuperação da propriedade, e os investimentos nas atividades agrícolas não foram menores. Nos 2400
hectares já foram plantados 14 de vinha, sendo a produção
de qualidade uma prioridade. Inserem-se numa região de
grande tipicidade, e é a única que reúne quase todos os
tipos de solo em Portugal. Assim nasceu a Vinha dos Alfaiates, a mais entusiasmante, em patamares tradicionais
e onde se evidenciam as terras de xisto, com declives entre 30 a 40%, dividida em 18 micro-terroirs e cultivada de
forma a não agredir o ambiente, com espaçamento de 80
centímetros (ficando mais abrigada dos ventos da serra).
Uma vinha única no Alentejo, a lembrar as do Douro. E
já icónica: atrai grupos que ali se deslocam só para a ver.
Também plantadas de raiz, outras três vinhas (da Família, de Sant’Anna e da Aldeya), em 20 hectares, processo que ficará concluído até 2020. Nas castas, a aposta
é nas brancas Antão Vaz, Arinto, Roupeiro, Perrum; nas
tintas, Trincadeira, Alicante Bouschet, Aragonês, Alfrocheiro, Baga, plantadas em modo integrado, mais tarde a
reconverter para biológico.
Na adega, com capacidade para produzir cem mil garrafas, existem tinajas de terracota, ânforas moldadas em
pó cerâmico com estrutura e fibras naturais, cubas de cimento e balseiros de carvalho francês que, aliados às barricas de 500 litros, evidenciam e reafirmam a personalidade de cada vinho. Para já há duas marcas produzidas
com uvas compradas a produtores vizinhos, que deixam
adivinhar o perfil da região. O Alyantiju (branco e tinto)
e o Herdade Aldeia de Cima (reserva branco e reserva
tinto), todos marcados por uma frescura vibrante e desenhados pelos enólogos Jorge Alves e António Cavalheiro,
com o apoio de Joaquim Faia na viticultura. U

E

A

fter a successful project in the Douro (Quinta Nova
de Nossa Senhora do Carmo) and recent investment in the Dão region (Quinta da Taboadella),
both for Grupo Amorim, Luísa Amorim and her
husband, Francisco Teixeira Rêgo, now face the personal,
family and emotional challenge of leaving a legacy to
their children and future family: Herdade Aldeia de Cima.
Luísa is no stranger to the Alentejo region. It’s home
to a favourite property owned by her father. Located near
Santana, in Portel, Serra do Mendro, the place is a rich
source of memories and offers great winegrowing potential. The intiative began with renovation work, as well as
investment in agriculture. Fourteen of the farm’s 2,400
hectares have already been planted with vines, with quality wine production a priority. The estate is situated in a
unique region that has almost all the soil types found in
Portugal. And so Vinha dos Alfaiates was born. Planted
on traditional terraces with schist soils and gradients of
between 30% and 40%, it’s divided into 18 micro terroirs
and cultivated in an environmentally friendly manner,
with a spacing of 80 cm between the vines (thus better
protected from the mountain winds). The unique vineyard is reminiscent of those in the Douro and already
iconic, attracting curious visitors from far and wide.
There are three other vineyards in the pipeline (da
Família, de Sant’Anna and da Aldeya), which cover an
area of 20 hectares and will be finished in 2020. In terms of grapes, white varieties include Antão Vaz, Arinto,
Roupeiro, Perrum, while the reds are Trincadeira, Alicante Bouschet, Aragonês, Alfrocheiro, Baga. The estate
uses integrated production, which will later be converted to organic methods.
In the winery, which has capacity to produce 100,000
bottles, there are terracotta tinajas (large traditional vessels), moulded amphoras with natural structure and fibres, cement tanks and French oak vats that, together
with the 500 litre barrels, reveal and reaffirm the personality of each wine. For now, there are two wines produced with grapes purchased from neighbouring producers, which express the region’s profile. Alyantiju (white
and red) and Herdade Aldeia de Cima (white reserve and
red reserve) are all distinguished by a vibrant freshness
and designed by winemakers Jorge Alves and António
Cavalheiro, supported by Joaquim Faia’s viticulture. U

\\\ Prioridade:
é produzir
vinhos de
qualidade
superior.
\\\ The
priority is
to produce
top-quality
wines.

aldeiadecima.com
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VINHOS A BORDO/
INFLIGHT WINES

\\\ Este é um dos mais
entusiasmantes e saborosos
projetos que se pode ter a bordo
connosco. A TAP Wine Experience
celebra os vinhos portugueses,
de norte a sul do país de uma
forma deliciosa. Desfrute!
\\\ This is one of the most
exciting and tasty projects
that you can enjoy in-flight.
TAP Wine Experience celebrates
Portuguese wine, from north to
south in a delicious way. Enjoy!

TAP WINE EXPERIENCE

COVELA ESCOLHA BRANCO
Douro

DESTINO FIFTH
EMPIRE BRANCO

DESTINO FIFTH EMPIRE TINTO

\\\ Citrino, leves reflexos
palha. Intenso, complexo,
aromas florais e herbais.
\\\ Bright, pale straw.
Intense, complex, floral
and herbal aromas.

\\\ Vivacidade do Loureiro,
complexidade do Alvarinho.
\\\ The vivacity of the Loureiro
varietal, the complexity
of Alvarinho.

\\\ Cor rubi, frutos vermelhos,
especiarias, madeira. Estruturado,
fresco, final longo, sedutor, complexo.
\\\ Ruby colour, red fruits,
spices. Structured, fresh, long
finish, seductive, complex.

Douro

Vinho Verde

CLASSE ECONÓMICA / ECONOMY CLASS

PROCESSO DE SELECÇÃO / SELECTION PROCESS

JMF

POUCA ROUPA

\\\Aroma de frutos tropicais e cal.
Macio, boa acidez.
\\\ Tropical fruit and lime aroma.
Smooth, good acidity.

\\\ Aroma a cereja, amoras,
cassis. Taninos suaves mas
bem presentes, grande final.
\\\ Honey and orange peel aromas.
Full and sweet.

Península de Setúbal

132

Alentejo

\\\ A seleção da nossa carta resultou
de uma prova de vinhos portugueses
realizada em terra e uma contraprova
num avião em voo. O processo decorreu
ao longo de vários meses e estabeleceu
61 marcas disponíveis a bordo, que
circulam numa carta que alterna
trimestralmente. As escolhas foram
definidas por um painel de profissionais
(escanções, enófilos e jornalistas
especializados) portugueses, brasileiros
e norte-americanos. De Portugal:
Fernando Melo, Inácio Loureiro, João
Paulo Martins, Manuel Moreira, Maria
João de Almeida, Pedro Garcias, Rodolfo
Tristão. Do Brasil: Dânio Braga, Jorge
Lucki. Dos EUA: Philip S. Kampe.

\\\ Our wine list is the result of a tasting
of Portuguese wines on land and another
mid-flight. The process took place
over several months and established
the 61 wines available on board that
circulate on a list that changes every
three months. The selection was made
by a panel of Portuguese, Brazilian
and North American professionals
(sommeliers, wine experts and wine
writers).From Portugal: Fernando Melo,
Inácio Loureiro, João Paulo Martins,
Manuel Moreira, Maria João de Almeida,
Pedro Garcias, Rodolfo Tristão.
From Brazil: Dânio Braga, Jorge Lucki.
From USA: Philip S. Kampe.
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ALTIS GRAND HOTEL

The iconic Hotel in the center of Lisbon

The award winning Altis Grand Hotel is ready and waiting for your stay – offering a unique service experience that will not only exceed
your expectations, but will for sure, see you wanting to return again and again. Set within a classic-contemporary style, blending the
best of Portugal with international design, the Altis Grand is situated right in the heart of Lisbon, allowing for ease of access to the
numerous attractions this leading city has to offer. With 295 rooms and suites, we offer a range of accommodation to suit all and
look after your wellness through a full spa offer, fitness room and indoor swimming pool. The Altis Grand also has several bars and
restaurants offering the best of Portuguese and International cuisine, and, allowing you time to relax with your friends and family
alike.

Rua Castilho, 11 | 1269-072 Lisboa
T. +351 213 106 000
E. reservations@altishotels.com
www.altishotels.com
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VINHOS A BORDO/
INFLIGHT WINES

TAP | EXECUTIVE

MONTE CASCAS RESERVA*
Douro

\\\ Castas Viosinho e Gouveio,
frutado, excelente mineralidade,
estrutura e frescura.
\\\ Castas Viosinho and Gouveio,
fruity, excellent minerality,
structure and freshness.

CATARINA***

Península de Setúbal

\\\ Elegante, mineral, floral.
Notas de pêssego amarelo,
ananás, madeira torrada subtil.
\\\ Elegant, mineral, floral. Notes
of yellow peach, pineapple,
subtle toasted oak.

PORTAL DA CALÇADA
RESERVA**
Vinho verde

\\\ Uvas de vinhedos de encosta
e altitude considerável. Frescura
acentuada, corpo equilibrado.
\\\ Grapes from slope vineyards
at considerable altitude. Sharp
freshness, balanced body.

CABRIZ ESPUMANTE BRUTO
Dão

\\\ Bolha fina, notas citrinas,
maçã verde. Envolvente,
cremoso, paladar seco, fresco.
\\\ Fine bead, citrus
notes, green apple. Engaging,
creamy, dry, fresh palate.

CASA ERMELINDA FREITAS*
Península de Setúbal

C

M

\\\Moscatel de Setúbal,
aromas de mel,casca de laranja.
Completo e doce.
\\\Moscatel wine, honey
and orange peel aromas.
Full and sweet.

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ADEGA MAYOR RESERVA

CHURCHILL’S ESTATES

VALLADO*
Douro

Douro

\\\ Médio corpo e pleno de fruta,
o equilíbrio entre fruta madura
e boa acidez foi encontrado,
muito polivalente.
\\\ Medium-bodied and fruity,
balance of ripe fruit and good
acidity, very adaptable.

\\\Maduro na fruta vermelha,
notas de amoras e ameixas
pretas, taninos finos, boa acidez.
\\\ Ripe red fruit, notes
of black plum and
mulberry, delicate tannins
and good acidity.

\\\ Aroma floral e frutos
silvestres, típico da casta Touriga
Nacional. Final muito fresco.
\\\ Floral and forest fruits aroma
typical of the Touriga Nacional
grape. Very fresh finish.

\\\ Vinho do Porto Ruby reserva,
grande expressão de fruta
madurano aroma, aguardente
muito bem integrada.
\\\Port wine Ruby reserve, bold rip
fruit bouquet, well-integrated
aguardente brandy.

Alentejo

134

Douro

MEANDRO FINEST RESERVE*
* LONGO CURSO / LONG HAUL
** LONGO CURSO APENAS DE E PARA /
LONG HAUL ONLY TO AND FROM RIO DE
JANEIRO (ANTÔNIO CARLOS JOBIM),
SÃO PAULO (GUARULHOS), EUA / USA
*** LONGO CURSO EXCETO DE E PARA /
LONG HAUL EXCEPT TO AND FROM
RIO DE JANEIRO (ANTÔNIO CARLOS
JOBIM), SÃO PAULO (GUARULHOS),
EUA/USA. (TAMBÉM MÉDIO CURSO /
ALSO MEDIUM HAUL)
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coisas sobre
things about

Yesterday
\\\ O realizador Danny Boyle e o guionista Richard Curtis
apresentam esta encantadora comédia sobre um jovem músico
que tarda em singrar. Quando um misterioso apagão acontece,
Jack descobre que parece ser a única pessoa no planeta
que conhece a música dos Beatles, aproveitando-se dela
para catapultar a sua carreira para o estrelato mundial.
\\\ Director Danny Boyle and scriptwriter Richard Curtis present
this charming comedy about a young musician struggling to make
it. When a mysterious blackout happens, Jack finds himself
the only person on the planet who knows the Beatles’ music,
using it to catapult his career to world stardom.

YESTERDAY
de / by Danny Boyle
com / starring
Himesh Patel, Lily James
duração / duration 116 min.
INGLÊS, ESPANHOL E FRANCÊS COM
LEGENDAS EM PORTUGUÊS E INGLÊS /
ENGLISH, SPANISH AND FRENCH WITH
PORTUGUESE AND ENGLISH SUBTITLES

\\\ “Um filme divertido, sobretudo
porque defende que o principal legado
dos Beatles é a diversão.”
\\\ “The movie is fun, largely because it proposes
that fun is the principal legacy of the Beatles.”

2019 Disney

Anthony Lane, New Yorker

EM VOOS DE LONGO CURSO
ON LONG HAUL FLIGHTS

1 – \\\ Boyle é um dos realizadores mais
interessantes da sua geração, conhecido
pela capacidade de alternar entre géneros.
Começando na televisão britânica, ganha
destaque com a sua segunda longa-metragem, Trainspotting (1996). O sucesso
nos Óscares viria alguns anos depois, quando
recebe o prémio de Melhor Realizador com
Slumdog Millionaire (2008). Em 2010 foi
nomeado para Melhor Filme e Melhor Guião
Adaptado com 127 Hours.
\\\ Danny Boyle is one of the most interesting
directors of his generation, known for his
capacity to excel in various cinematic genres.
Having started his career in British television,
he got the world’s attention with his second
feature film, Trainspotting (1996). Oscars
success would come a few years later, with
Best Director for Slumdog Millionaire (2008).
In 2010, he was nominated for Best Movie
and Best Adapted Screenplay for 127 Hours.
2 –\\\ Um dos mais bem sucedidos
argumentistas britânicos de sempre,
também Richard Curtis começa na televisão,
destacando-se os muitos episódios
que escreveu para Blackadder e Mr. Bean.
Assinou guiões de clássicos como Four
Weddings and a Funeral (1994), Notting Hill
(1999), Love, Actually (2003, também
realizador) ou About Time (2013).
\\\ One of the most successful British
screenwriters ever, Richard Curtis also
started out in television, making a name for
himself with Blackadder and Mr. Bean. He has
written for classics films, such as Four
Weddings and a Funeral (1994), Notting Hill
(1999), Love, Actually (2003, also as director)
and About Time (2013).
3 – \\\A ligação dos Beatles ao cinema
é fortíssima. A Hard Day’s Night, Help!,
Magical Mystery Tour, Yellow Submarine
e Let It Be são os cinco filmes oficiais.
Fora estes, contam-se dezenas de
documentários e obras inspiradas na banda,
como o musical Across the Universe (2007).
\\\ The Beatles’ connection to cinema has
always been very strong with five official
films: A Hard Day’s Night, Help!, Magical Mystery
Tour, Yellow Submarine and Let It Be. In
addition to these, there have also been
dozens of documentaries and movies
inspired by the band, such as the musical
Across the Universe (2007).
outubro / october 19 _ up
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EM VOOS DE LONGO CURSO
ON LONG HAUL FLIGHTS

ROXANE
de / by Mélanie Auffret >
com / starring Guillaume
de Tonquédec,
Léa Drucker > 85 min.
FRANCÊS COM LEGENDAS
EM PORTUGUÊS E INGLÊS /
FRENCH WITH PORTUGUESE
AND ENGLISH SUBTITLES

ROXANE
C

\\\ Comédia francesa com
Guillaume de Tonquédec
no papel de um agricultor à beira
da falência que arrisca tudo na
sua ideia mirabolante: promover
as suas galinhas em vídeos
nas redes sociais para tentar
salvar o negócio.
\\\ French comedy with
Guillaume de Tonquédec playing
a farmer on the verge of ruin,
who risks everything with a mad
idea: promoting his chickens
in social media videos to save
his ailing business.

M

Y

CM

MY

CY

CMY

PHOTOGRAPH
de / by Ritesh Batra >
com / starring
Nawazuddin Siddiqui,
Sanya Malhotra >
110 min.

PHOTOGRAPH
\\\ Co-produção indiana,
alemã e americana sobre um
jovem fotógrafo que faz a sua
vida nas ruas de Bombaim.
Pressionado pela família
tradicional (sobretudo a avó) a
encontrar uma parceira para
casar, Rafi convence uma
tímida desconhecida a passar
por sua noiva. No entanto,
o embuste rapidamente se
torna uma ligação que os
dois não tinham previsto....
\\\ An Indian, German and
American co-production about a
young photographer who makes
his living on the streets of
Mumbai. Pressured by his
traditional family (especially his
grandmother) to find a girl to
marry, Rafi convinces a shy
stranger to pretend to be his
fiancée. However, the trick
quickly leads to a connection
that neither had envisaged...
138

K

INGLÊS COM LEGENDAS EM
PORTUGUÊS / ENGLISH WITH
PORTUGUESE SUBTITLES

STUBER
\\\ Comédia de ação com
os divertidos Dave Bautista
(Guardians of the Galaxy)
e Kumail Nanjiani sobre um
detetive que persegue um
perigoso grupo terrorista e que
recruta um pacato condutor
de Uber para o auxiliar, muito
a contragosto do motorista.
\\\ Action comedy, starring
Dave Bautista (Guardians of the
Galaxy) and Kumail Nanjiani,
about a detective pursuing a
dangerous terrorist group who
recruits a quiet Uber driver to
help him, despite the poor’s
man’s obvious reluctance.

STUBER
de / by Michael Dowse >
com / starring
Dave Bautista, Kumail
Nanjiani > 93 min.
INGLÊS, ESPANHOL E FRANCÊS
COM LEGENDAS EM PORTUGUÊS
E INGLÊS / ENGLISH, SPANISH
AND FRENCH WITH PORTUGUESE
AND ENGLISH SUBTITLES
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Disney / Pixar

\\\ “Um filme emocionalmente
gratificante que faz regressar
velhos amigos ao lado de
uma nova lista de
personagens cativantes.”
\\\ “An emotionally rewarding
film that joyfully reintroduces
old friends alongside a new
roster of engaging characters.”
Mark Daniell, Toronto Sun

GODZILLA: KING OF
THE MONSTERS
\\\ Mais uma vez o destino
do planeta e da humanidade
está em risco quando o mítico
monstro marinho Godzilla volta
a surgir das profundezas do
oceano. No entanto, surgem
também os seus maiores rivais,
Mothra, Rodan e King Gidorah,
e desta vez parece que nem a
agência Monarch conseguirá
evitar a batalha entre eles.
\\\ Once again, the fate of
the planet and humanity is
endangered when the mythical
sea monster Godzilla emerges
from the ocean depths.
However, rivals like Mothra,
Rodan and King Gidorah also
appear, and this time even the
Monarch agency seem unable to
prevent a battle between them.

SPIDERMAN:
FAR FROM HOME
\\\ No primeiro filme da Marvel
passado depois dos eventos da
Infinity War contra o nefasto
Thanos, o nosso herói Spiderman
tem agora que se chegar à
frente num mundo para sempre
mudado. No entanto, quando
Peter Parker queria apenas ir
de férias pela Europa com os
seus colegas, uma nova ameaça
persegue-o bem longe de casa.
\\\ In this, the first Marvel film
after the Infinity War against the
evil Thanos, our hero Spiderman
now has to make his mark in a
world forever different. However,
just when Peter Parker wanted
to holiday in Europe with his
workmates, a new threat follows
him far from home.
140

TOY STORY 4
de / by Josh Cooley >
com / starring
Tom Hanks, Tim Allen >
100 min.
INGLÊS E PORTUGUÊS COM
LEGENDAS EM INGLÊS /
ENGLISH AND PORTUGUESE
WITH ENGLISH SUBTITLES

TOY STORY 4
\\\ Vinte e quatro anos após
revolucionar o cinema de
animação, a Pixar apresenta
o quarto capítulo da mais
famosa e enternecedora saga
de brinquedos do grande ecrã.
Com Andy crescido e sem
interesse pelos seus velhos
amigos de plástico, Woody, Buzz
e os restantes brinquedos têm
que se adaptar a uma nova
realidade e a uma nova dona...
\\\ Twenty-four years after
revolutionising film animation,
Pixar presents the fourth chapter
of the most famous and
endearing big screen toy saga.
Now that Andy has grown up and
has no interest in his old plastic
friends, Woody, Buzz and the
other toys have to adapt to
a new situation and owner...

SPIDERMAN:
FAR FROM HOME
de / by Jon Watts >
com / starring
Tom Holland, Zendaya >
129 min.
INGLÊS, ALEMÃO E ESPANHOL
COM LEGENDAS EM PORTUGUÊS /
ENGLISH, GERMAN AND SPANISH
WITH PORTUGUESE SUBTITLES

GODZILLA:
KING OF THE MONSTERS
de / by Michael
Dougherty >
com / starring
Millie Bobby Brown,
Kyle Chandler > 132 min.
INGLÊS E ESPANHOL COM
LEGENDAS EM PORTUGUÊS
E INGLÊS / ENGLISH AND
SPANISH WITH PORTUGUESE
AND ENGLISH SUBTITLES

Conteúdo fornecido por /
Content provided by
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FILMES DO MÊS /
FILMS OF THE MONTH

A330
BUSINESS & ECONOMY
DIGITAL TV
Canal/Channel 1&2
TVBOX
Notícias - Jornal Nacional, RTP,
RTP África, Euronews, France24
Super Diva: The Magic Flute, Mozart
One Strange Rock
Big Little Lies
Movement: A Journey into Creative Lives
The Creepy Line
Amores Roubados
Quoted: Green Lady
De Volta ao Divã
Canal/Channel 3&4
FAMILY & CO.
Pokémon Detective Pikachu
The Lego Movie 2: The Second Part
Isn't It Romantic
The Kid Who Would Be King
Canal/Channel 5&6
COMEDY
Stuber
Sai de Baixo
Quero-te Tanto
Chorar de Rir
Minha Fama de Mau

Men in Black: International

A330 / A340
BUSINESS & ECONOMY
AUDIO & VIDEO ON DEMAND
Menu
MAIS FILMES / MORE FILMS
Dark Phoenix
Pokémon Detective Pikachu
The Sun is Also a Star
Aladdin
The Secret Life of Pets 2
The Hustle
Long Shot
Rocketman
Late Night

John Wick: Chapter 3 - Parabellum
Men in Black: International
Sai de Baixo
Godzilla
License to Wed
X-Men Origins: Wolverine
Logan
No Reservations
The Peanuts Movie

\\\ Convidamo-lo a navegar pelos ecrãs interativos instalados em quase toda a nossa frota,
selecionando um filme a seu gosto das várias categorias disponíveis. Além de mais de 100
filmes, poderá assistir também a séries famosas da TV: comédia, drama, ação, documentário,
gastronomia, lifestyle, desporto, viagens, música e ciência e tecnologia.
E ainda temos programas de relaxamento e os noticiários da RTP, SportTV, France 24,
RTP África e Jornal Nacional atualizados diariamente e disponíveis em vários idiomas.
É só aceder à categoria TV para chegar bem informado e mais descontraído ao seu destino.
\\\ We invite you to navigate the interactive screens installed on almost our entire fleet and
select a film from the various categories available. In addition to over 100 films, you can also
enjoy famous TV series: comedies, dramas, action, documentaries, gastronomy, lifestyle,
sport, travel, music and science and technology. And we also have relaxation programmes
and news from RTP-Radio Televisão Portuguesa, Sport TV and France 24 (updated daily and
available in Portuguese, English and French). Just choose the TV option to keep up to speed
with what is happening in the world and feel more relaxed when you arrive at your destination.

Canal/Channel 7&8
DRAMA/ROMANCE
Breakthrough
Tolkien
Nise - O Coração da Loucura
The Aftermath
The Mule
Canal/Channel 9&10
ACTION/ADVENTURE/ THRILLER
Godzilla: King of the Monsters
Dark Phoenix
Shazam!
Aquaman
Alita: Battle Angel
Canal/Channel 11&12
SERIES CLUB
Photograph
Yao
Quero-te Tanto
Nise - O Coração da Loucura

DIGITAL TV
\\\ A programação
começa ao mesmo
tempo e é repetida
durante a viagem.
Use o controlo
remoto da poltrona.
\\\ Films and
programmes start
at the same time
and are repeated
throughout the journey.
Use the remote
control in your seat.

AUDIO & VIDEO
ON DEMAND
\\\ O menu touch-screen
oferece informação
sobre a programação.
\\\ The touch-screen
menu provides you
information about
the shows.

NOTÍCIAS /
NEWS
\\\ Esteja a par de
toda a atualidade
noticiosa. Emitido
em todos os aviões
com AVOD ou TV
digital.
\\\ Don't miss the
lastest news.
Available on all
aircrafts with AVOD
or digital TV system.
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ouse sonhar
mais alto
dare to
dream higher

TECNOLOGIA A BORDO / IN-FLIGHT TECHNOLOGY
QUIOSQUE DIGITAL:
CONTINUE LIGADO
ENQUANTO VIAJA /
DIGITAL KIOSK:
ANOTHER WAY TO
READ ON BOARD
\\\ Leve revistas e jornais no seu
dispositivo móvel para não ter de
transportá-los consigo. Podem ser
descarregados depois de efetuado
o check-in, podendo ler os respetivos
títulos em modo offline no seu
smartphone, tablet ou computador.
Este serviço é gratuito e está disponível
para download na App Store e no Google
Play, através da aplicação móvel da
TAP, chamada TAP Media (é apenas
válido para clientes TAP a viajar em
voos operados pela TAP). O número de
títulos que pode descarregar varia em
função do tipo de bilhete que adquiriu.

EMBARQUE PA
RA
A AMAzóniA
/
GATEWAY
To ThE AmAzo
n

2018
World's Leading
Inflight Magazine

2019
Europe's Leading
Inflight Magazine

\\\ Travel light and transport
magazines and newspapers on your
mobile device when you fly.
These can be downloaded after
checking in, before being read offline
on smartphone, tablet or computer.
This service is free and available
on App Store and Google Play,
via TAP’s mobile, TAP Media (only
valid for TAP customers on TAP
operated flights). The number
of publications that can be
downloaded varies according
to the ticket purchased.

A330 / A340 - BUSINESS

CONECTIVIDADE A BORDO:
CONTINUE LIGADO ENQUANTO VIAJA /
IN-FLIGHT CONNECTIVITY /
STAY CONNECTED WHILE YOU TRAVEL
\\\ Avise qual a hora prevista de chegada aos seus familiares e amigos através
de aplicações de envio de mensagens escritas, envie e-mails de trabalho
ou simplesmente diga aos seus amigos nas redes sociais que está a viajar
num avião da TAP. Nos novos aviões A330neo e A321LR, tem agora disponível,
de forma gratuita, o envio de mensagens escritas, exclusivamente através de wi-fi.
Para se ligar basta ativar o wi-fi no seu dispositivo, conectar-se à rede wi-fi
da TAP, aceder ao seu browser e ir a onboardwifi.flytap.com. Neste portal
tem disponíveis diferentes pacotes de acordo com suas necessidades.
Consulte-o para mais informações.
Caso a sua viagem seja feita a bordo de um A330, também dispõe de conetividade
wi-fi. Para isso terá que ligar-se à rede OnAir WiFi, abrir o browser e seguir
as instruções que aparecem no ecrã.
Agora é muito mais simples estar ligado ao mundo enquanto está nas nuvens!
\\\ Tell friends and family what time you’re arriving via written message,
send work e-mails or simply inform your friends on social networks that
you’re travelling on a TAP plane. Our new A330neo and A321LR planes
allow you to send free written messages exclusively via wi-fi.
Just activate wi-fi on your device, connect to TAP’s wi-fi network,
use your browser and log onto onboardwifi.flytap.com for more information.
This portal offers different packages to suit your needs.
If you’re travelling on an A330, there’s also wi-fi connectivity. Just connect to the OnAir
WiFi network, open the browser and follow the instructions that appear on the screen.
Now it’s much simpler to be connected to the world whilst in the skies!

TOMADAS PARA PORTÁTEIS /
LAPTOP SOCKETS
\\\ A sua poltrona está equipada
com tomadas que fornecem corrente
alterna de 115 V. No A330, a tomada está
localizada entre os assentos, na parte
inferior da poltrona. No A340 encontrase logo abaixo da luz individual de
leitura, na parte superior da poltrona.

\\\ Your seat is equipped with sockets
that provide AC 115V. On the A330,
the socket is located between the
seats, in the lower section of the seat.
On the A340 it is found below
the individual reading light,
in the upper part of the seat.

TH

W
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04
TECH & FUN

EM VOOS DE LONGO CURSO
ON LONG HAUL FLIGHTS

COLEÇÃO DE CDs / CD COLLECTION

\\\ Selecionámos 120 CDs –
mais de mil músicas em
13 categorias diferentes –
que poderá ouvir faixa a faixa
ou usar para compor uma
play-list na sua jukebox pessoal.
Veja os destaques deste mês.
\\\ We've selected 120 CDs
(over 1,000 songs in 13 different
categories) that you can
hear track by track or create
a playlist on your personal
jukebox. Take a look at this
month's highlights.

A330 / A340 - BUSINESS / ECONOMY

OUTROS CDS DISPONÍVEIS /
OTHER CDS AVAILABLE
João Nogueira
Eu Sou o Samba
Chico Buarque
Antologia 66/84

MADONNA,
MADAME X

CARLOS DO CARMO,
OITENTA

\\\ O 14º álbum estúdio
de Madonna foi fortemente
influenciado criativamente
pela sua vivência em Lisboa,
para onde se mudou em 2017.
Este trabalho conta com
participações como Maluma,
Quavo, Swae Lee ou Anitta.
\\\ Madonna’s 14th studio
album is strongly influenced
by her life in Lisbon, where
she moved in 2017. This
record features Maluma,
Quavo, Swae Lee and Anitta.

\\\ Um retrospetiva dos 80 anos
de vida de uma eterna lenda do
fado, no ano em que anunciou
também os últimos espetáculos
da sua incrível carreira.
\\\ A retrospective that looks
back over the life of this eternal
fado legend, in the year he
announced the last live shows
of his incredible career.

LOGIC,
CONFESSIONS OF A
DANGEROUS MIND

Anavitória
O Tempo é Agora
Ana Moura
Best Of

\\\ O quinto álbum de estúdio
do rapper americano que foi o
terceiro do artista a chegar ao
primeiro lugar da Billboard na
semana de lançamento. Com
participações como Eminem,
G-Eazy, Will Smith ou Gucci Mane.
\\\ The American rapper's fifth
studio album reached the #1
Billboard spot on release week
and features Eminem, G-Eazy,
Will Smith and Gucci Mane.

Post Malone
Stoney
Miles Davis
Essential

C

M

J Balvin, Bad Bunny
Oasis

Y

CM

Bon Jovi
New Jersey
Elton John,
Taron Egerton
Rocketman

MY

CY

CMY

K

JOGOS / GAMES
\\\ Divirta-se com a nossa
seleção de jogos, do clássico
Solitaire aos dinâmicos 3D.
Para jogar use o controlo na
posição horizontal.
\\\ Enjoy the selection
of games we've chosen
for you, from classic Solitaire
to more advanced 3-D formats.
To play, use your control
in the horizontal position.

144

A330 / A340 - BUSINESS / ECONOMY

OUTROS JOGOS
DISPONÍVEIS /
OTHER GAMES AVAILABLE
Mickey's House Party

BEJEWELED 2

CAVEMAN

\\\ Na sequela do mais famoso
puzzle da galáxia, há novas joias
e efeitos especiais. Combine
os brilhantes, três de uma vez,
e delicie-se com as explosões de
cores enquanto soma os pontos.
\\\ Following on from the
most famous puzzle in the
galaxy comes new jewels and
special effects. Combine the
sparkling gems, three at a
time, and enjoy the explosions
of colour as you earn points.

\\\ O nosso homem das
cavernas está preso num labirinto
de pedras e tenta a todo o custo
escapar a uma erupção vulcânica.
A missão consiste em ajudá-lo a
libertar-se desta encruzilhada.
\\\ Our caveman is stuck
in a stone maze, trying to
escape a volcanic eruption.
Your mission is to help
him out of this jam.

WHO WANTS TO BE
A MILLIONAIRE?
\\\ Teste as suas capacidades
ao responder a 15 perguntas
de cultura geral e habilite-se
a sair do avião com uma mala
extra e choruda (imaginária...).
\\\ Test your ability to answer
15 general knowledge questions
and maybe leave the plane
with an extra (imaginary)
suitcase filled with cash.

Solitaire
Golf Tournament
Juan's Magic Lab
Kasparov Chessmate
Battleship
Trivia Tournament
In-Flight Sudoku
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04
OUVIR / ALL EARS

POP _ CANAL 04 / CHANNEL 04

Olivia Rose

COLD LITTLE HEART
MICHAEL KIWANUKA

\\\ Os mais atentos reconhecerão esta
como a canção de abertura da série
Big Little Lies. Pertence ao compositor
e produtor londrino Michael Kiwanuka
e ao álbum Love & Hate (2016), que
atingiu o número um no Reino Unido.
Recentemente, contribuiu com a sua
voz soul para “Money”, um tema
em colaboração com o também
britânico Tom Misch.
\\\ More attentive souls will recognise
this song as the opening music for Big
Little Lies. It was written and performed
by London producer Michael Kiwanuka
and is found on the album Love & Hate
(2016), which topped the charts in the UK.
Recently, he has lent his soulful voice to
British artist Tom Misch’s song “Money”.

A330

05

A340

01

ALTERNATIVE

PORTUGAL

WISH YOU WERE GAY Billie Eilish
ALLIGATOR Of Monsters and Men
NOTHING BREAKS LIKE A HEART

Clea

UMA FRASE NÃO FAZ A CANÇÃO

HOPE IS A DANGEROUS THING
FOR A WOMAN LIKE ME TO HAVE BUT I HAVE IT Lana Del Rey
NIGHTMARE Halsey
MOVEMENT Hozier
COME OUT AND PLAY Billie Eilish
WOMAN Mumford & Sons
THOSE NIGHTS Bastille
JENNY OF OLDSTONES
(GAME OF THRONES)

Isaura, Luisa Sobral
HOJE ÁTOA
ADEUS AMOR ADEUS Carolina
Deslandes, António Zambujo
PORQUÊ Murta
TER E NÃO TER Cláudia Pascoal
SHOTTA Beatoven
O ERRO MAIS BONITO

\\\ São 16
magníficos canais
de música para
tornar este voo
mais especial.
Explore, descubra
ou relembre.
(E há um canal só
para crianças!)
\\\ 16 great music
channels to make
your flight even
more special.
Explore, discover
or just remember.
And there’s a
channel just
for kids too!

Ana Bacalhau, Diogo Piçarra
MADERA DE DERIVA António
Zambujo, Mon Laferte
TAL COMO SOU Fernando Daniel
GRANDE FESTA Lena D'Agua
NA TUA PELE Irma
DOIS NAMORADOS Luisa Sobral
CATCHUPA SAB Boss Ac
A VONTADE Tomás Adrião
PARAÍSO Diogo Piçarra
ESTRADAS NO CÉU

Valas, Raquel Tavares

02
ROCK

RECORD COLLECTION

Kaiser Chiefs

PEER PRESSURE

03

SHADOW OF YOUR LOVE

Guns N' Roses
IN MY HEAD

Queens Of The Stone Age
WALKIN' ON THE SUN

Smash Mouth

WE WILL ROCK YOU Queen
EVERYTHING IS AVERAGE
NOWADAYS Kaiser Chiefs
BE LUCKY The Who
QUEM É QUEM Xutos & Pontapés
AI SE ELE CAI Xutos & Pontapés
CAN'T DENY ME Pearl Jam
ROCK ON Def Leppard
SAINT OF ME The Rolling Stones
MOVE TO THE CITY Guns N' Roses
YOU GOT ME ROCKING
PRIDE (IN THE NAME OF LOVE) U2

James Bay, Julia Michaels
MILE HIGH James Blake,
Travis Scott, Metro Boomin

04

06

NEGUINHO Gal Costa
SAUDADES DA GUANABARA

NEVER REALLY OVER Katy Perry
YOU NEED TO CALM DOWN

BOLA REBOLA

BOSSA NOVA ON LINE

FAZ GOSTOSO Madonna, Anitta
ALWAYS REMEMBER US THIS WAY

BOSSA

POP

LATIN

TODO HOMEM Zeca Veloso,

Caetano Veloso, Moreno Veloso

The Rolling Stones
IT'S ONLY LOVE Bryan Adams

146

Florence + The Machine
BABY Bishop Briggs
GIMME BANKS

Andrea Motis

Various Artists
VOCÊ E EU Sylvia Telles
ÁGUA DE BEBER Danilo Caymni
FALSA BAIANA João Gilberto
DESAFINADO Nara Leão

Taylor Swift
Lady Gaga

DANCING WITH A STRANGER

Sam Smith, Normani
SEÑORITA Shawn Mendes
SOMEONE YOU LOVED

O MORRO (NÃO TEM VEZ)

POWER OVER ME Dermot Kennedy
WOW. (REMIX) Post Malone
BAD GUY Billie Eilish
BE ALRIGHT Dean Lewis
ME! Taylor Swift, Brendan Urie

Astrud Gilberto

SAMBA DE DUAS NOTAS

Luis Bonfá/Oscar Castro-Neves
EU VIM DA BAHIA João Gilberto

Lewis Capaldi

Lucio Alves/Sylvia Telles

of Panic! At the Disco
BAD LIAR Imagine Dragons

Astrud Gilberto

Michael Kiwanuka

TELEFONE

THE GIRL FROM IPANEMA

COLD LITTLE HEART

SAMBA DA BÊNÇÃO

DON'T CALL ME UP Mabel
SUCKER Jonas Brothers

Vinicius de Morais

KIDS

INDO EU, INDO EU A CAMINHO
DE VISEU Canções de Roda
AH AH AH MINHA MACHADINHA

Canções de Roda
O LEÃOZINHO ANAVITÓRIA
ESCOLA DO PANDA

Carolina Deslandes
PANDAMANIA Boss AC
ERA UMA VEZ Panda e Os Caricas
SOU UMA TAÇA

SÓ DANÇO SAMBA

Stan Getz/Luiz Bonfá

07

Tropkillaz, J Balvin, Anitta

Panda e os Caricas
SENHOR LOBO Panda e os Caricas
TROLIPOP Xana Toc Toc

Dj Snake, J Balvin, Tyga

Xana Toc Toc

LOCO CONTIGO

EVERY DAY ALL DAY

Nelson Freitas, Juan Magan
CONTRA LA PARED

Sean Paul, J Balvin
CRISTINA Sebastián Yatra
AY CORAZÓN Cali Y El Dandee
CON CALMA Daddy Yankee, Snow
SÁBADO REBELDE Daddy Yankee
BLOQUEO Lele Pons, Fuego
JACUZZI Greeicy, Anitta
VUELVE Sebastián Yatra, Beret
MÁS QUE TU AMIGO Juanes
CRÉEME Karol G, Maluma
DURA (REMIX) Daddy Yankee
CALYPSO Luis Fonsi, Stefflon Don
CASUALIDAD Nacho, Ozuna
YO TE VINE A AMAR

Ivete Sangalo, Sebastián Yatra

PULGUINHA TEIMOSA

ESPANTALHO TRAPALHÃO

Xana Toc Toc
PIRATA O Mundo da Sara
O MUNDO PERFEITO

O Mundo da Sara

NA MINHA NAVE ESPACIAL

O Mundo da Sara
A PROFESSORA Sónia Araújo
PROTETOR SOLAR Sónia Araújo
O CORPO HUMANO Sónia Araújo
PANDA Panda e os amigos
LARANJAS E BANANAS

Panda Vai à Escola

PELA ESTRADA FORA

Serafim & Companhia

A RITINHA Serafim & Companhia
LÍNGUA DOS PÊS Luísa Sobral
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BRASIL _ CANAL 08 / CHANNEL 08

LOUNGE & ZEN _ CANAL 15 / CHANNEL 15

\\\ De batalhas de MC até ao
terceiro álbum, foram muitos
os obstáculos que o rapper de
São Paulo ultrapassou. Em Tributo
aos Sonhadores I inspira-se
sobretudo na sua trajetória.
Projota convidou o paulistano
Vitão para contribuir com
voz e violão em “Sei Lá”.
\\\ The São Paulo rapper has had
to overcome plenty of obstacles
on the journey from MC battles to
his third album. The inspiration for
Tributo aos Sonhadores I comes
mainly from his career. Using a
more romantic ambience, Projota
invites Vitão to contribute both
his voice and guitar to “Sei Lá”.

\\\ A versátil obra do britânico-indiano
viaja pelas músicas do mundo e, pelo
caminho, mistura-se com o jazz e a
eletrónica. Galardoado com o Prémio Ivor
Novello Lifetime Achievement, compõe
para teatro, dança e cinema (é dele
a banda sonora de Mowgli, da Netflix).
Em novembro celebra os 20 anos do
álbum Beyond Skin no CCB, em Lisboa.
\\\ The Asian-British artist’s versatile
oeuvre visits a variety of the world’s
musical genres and sometimes mixes it
with jazz and electronic sounds. Winner of
the Ivor Novello Lifetime Achievement, he
composes for theatre, dance and cinema
(e.g., the soundtrack for Netflix’s Mowgli). He
celebrates the 20th anniversary of the album
Beyond Skin at Lisbon’s CCB in November.

FALLING
NITIN SAWHNEY

SEI LÁ
PROJOTA, VITÃO

11
ÁFRICA

DANÇA DO MEXE MEXE Dany Silva
MARIA COXA RODONDO Dany Silva
CATCHUPA SAB Boss AC, Supa Squad
EVERYDAY ALL DAY

13
JAZZ

LOUNGE & ZEN

Nélson Freitas, Juan Magan
VUVUZELA (CARNAVAL)

10

MAESTRO

Buraka Som Sistema
SAKA Afrikan Roots
AFRICA MIA Maravillas de Mali
AFRICA EMA DJ Chase
NUBIAN QUEEN Nélson Freitas
YAMORE Salif Keita, Cesária Évora

MOCEAN Kendrick Scott Oracle
SHIR ERES (LULLABY)
ALBATROSS

Olafur Arnalds, Arnor Dan
FALLING Nitin Sawhney

Richard Bona, Salif Keita
YORODJAN Rokia Traoré
YEKE YEKE Mory Kante
MADAN Salif Keita

EAST BROADWAY RUN DOWN

Astrud Gilberto

Avishai Cohen, Yonathan Avishai
NO MORE Jazzmeia Horn

TAKE MY LEAVE ON YOU

KALABANCORO

Mats Eilertsen, Harmen Fraanje,
Thomas Strønen

WHO NEEDS FOREVER
(THIEVERY CORPORATION REMIX)

AFRICA STOP EBOLA

Sonny Rollins
WINDOW GoGo Penguin
DRINK Jamie Cullum
BLUE WORLD John Coltrane

Collectif Africa Stop Ebola

08
BRASIL

NÃO É PROIBIDO Marisa Monte
PUPILA ANAVITORIA, Vitor Kley
SEI LÁ Projota, Vitão
TIRE OS PÉS DO CHÃO

Walter Franco
TIRANIZAR Caetano Veloso
O LEÃOZINHO Cobra, Lilian
CUTUCA Maria Rita
AMORES IMPERFEITOS

ANAVITÓRIA

VELHA INFÂNCIA

Tribalistas, Bruno Martini
O SEU AMOR Caetano Veloso,
Zeca Veloso, Tom Veloso
CASA NO CAMPO

Elis Regina, Pedro Mariano
INTOLERÂNCIA (AO VIVO) Lenine
BOM TEMPO

João Bosco/Chico Buarque
MENINO DO RIO

Caetano Veloso/Maria Gadú
AQUI Jão
EU SEI QUE EU VOU TE AMAR

Sylvia Telles

09
FADO

DESFADO Ana Moura
MOURA ENCANTADA Ana Moura
A CASA FECHADA (FADO
TRIPLICADO) António Zambujo
SE NÃO CHOVESSE
(FADO SÚPLICA) Cristina Branco
QUANDO O FADO PASSA

Sara Correia

FADO DO CONTRA Cuca Roseta
FADO DO COBARDE

Marco Rodrigues

FADO PORTUGUÊS Sara Correia
LISBOA, MENINA E MOÇA

Carlos do Carmo
JÚLIA FLORISTA

Carlos do Carmo, Mariza

ALGUÉM VIU POR AÍ A MARGARIDA

Fernando Alvim, Camané
COM QUE VOZ Carminho
MEDO Gisela João
E SE NÃO FOR FADO

Mafalda Arnauth
FADO BAILADO Rão Kyao
VERDES ANOS Carlos Paredes
CASA DA MARIQUINHAS José Cid

SEVEN DAYS WALKING / DAY 1:
COLD WIND VAR. 1

Ludovico Einaudi

TRADITIONAL: GREENSLEEVES
(ARR. NEVUE FOR PIANO)

Lang Lang

MOZART: REQUIEM, KV 626:
6F. LACRIMOSA (ARR. PIANO)

12

SERTANEJO

Music Lab Collective

MOONLIGHT SONATA MVT. 3

Tommee Profitt
THE TREE Rui Massena
O RETIRO Rodrigo Leão

CHOPIN: NOCTURNE IN F MINOR,
OP. 55: 1. ANDANTE

Maurizio Pollini

TCHAIKOVSKY: EUGENE ONEGIN:
LENSKY'S ARIA Leonid Sobinov,

Unknown Orchestra

PACHELBEL REIMAGINED

Piano Hands

NEVER ENOUGH

Katherine Jenkins

DEBUSSY: SUITE BERGAMASQUE,
L. 75, 3. CLAIR DE LUNE

Alice Sara Ott

BRAHMS: PIANO TRIO NO. 1
IN B MAJOR, OP. 8, 2. SCHERZO.
ALLEGRO MOLTO – TRIO. MENO
ALLEGRO Daniil Trifonov,

Ilya Gringolts, Trulls Mørk

CHOPIN: MAZURKA NO.41
IN C SHARP MINOR, OP.63 NO.3

Vladimir Horowitz

BACH: ARIA WITH 30 VARIATIONS,
BWV 988 "GOLDBERG
VARIATIONS", ARIA DA CAPO

Mahan Esfahani

15

BAGUNÇA MINHA VIDA

George Henrique & Rodrigo
COBAIA Lauana Prado
ATRASADINHA

I WONDER WHO MY DADDY IS

Gregory Porter

YOU SHOULDN'T LOOK
AT ME THAT WAY Jamie Cullum
SECOND LIGHT

FEELING GOOD (JOE CLAUSSEL
REMIX) Nina Simone
SUMMERTIME (UFO REMIX)

Sarah Vaughan
SUPRALUNA Jacob Gurevitsch
SUNRISE Afterlife
DAY BY DAY Mark Clive
DEEP WATER

Tony Bennett, Diana Krall

Anatole, Olafur Arnalds
SWEET APOCALYPSE Lambert
ABSTRACTION Jacob Gurevitsch
MANTRA Abigal Wiles

14

16

BURNING HELL Tom Jones
WE ARE THE CHAMPIONS Queen
HEART OF GLASS Blondie
FUN, FUN, FUN The Beach Boys
WE WILL ROCK YOU Queen
CALIFORNIA GIRLS

The Beatles

HOMICIDE Logic, Eminem
SCRAPE $uicideboy$
ENZO DJ Snake, Sheck Wes
CON CALMA Offset
WOW. Post Malone
SIGNS Drake
PURE WATER Mustard, Migos
GATO POR LEBRE Domi
ARMED AND DANGEROUS

Rolling Stones

CHOPSTIX

Blue Note All-Stars

NICE WORK IF YOU CAN GET IT

TIME TRAVEL

URBAN HITS

Felipe Araújo, Ferrugem
AEROCORPO

Felipe Araújo, Léo Santana
REPUBLICANA

Lucas Reis & Thácio
QUALIDADE DE VIDA

Simone & Simaria, Ludmilla
TE AMO MAS TAMBÉM AMO
UMA FARRA Léo & Raphael
ALGUNS DEFEITOS

Juan Marcus & Vinicius
DEIXA ELA BEIJAR

Matheus & Kauan, MC Kevinho
O MUNDO GIROU Vinícius Lobo
VIVO SÓ

Márcia Fellipe, Claudia Leitte
MEU IRMÃO Chitãozinho & Xororó
NO FUNDO DA GARRAFA

Fernanda Costa,
Bruno & Marrone
QUEBREI A CARA Junior & Thyago
AO VIVO E A CORES

Matheus & Kauan, Anitta

The Beach Boys

LUCY IN THE SKY WITH DIAMONDS
MAMMA MIA ABBA
I CAN’T GET NO (SATISFACTION)
FLY ME TO THE MOON

Frank Sinatra

SORRY SEEMS TO BE THE HARDEST
WORD Blue, Elton John
PHOTOGRAPH R.E.M.
VERTIGO U2
CAN'T GET ENOUGH OF YOUR
LOVE, BABE Barry White

Juice WRLD
VENOM Eminem

ScHoolboy Q, Travis Scott

ALL THE STARS (WITH SZA)

Kendrick Lamar, SZA
CALL OUT MY NAME The Weeknd
HUMBLE. Skrillex, Kendrick Lamar
MIDDLE CHILD J. Cole
FOREVER Drake, Kanye West, Lil
Wayne, Eminem
outubro / october 19 _ up

34 MUSICA_144.indd 147

147

18/09/2019 16:21

05
Aterragem /
Landing

\\\ As boas notícias e os serviços ao seu dispor.
Saiba tudo sobre o universo TAP.
\\\ The good news and the services we have at your disposal.
Find out everything about TAP’s world.
PREPARAR A DESCIDA \\ Na descida, pode sentir algum
desconforto ou tensão nos ouvidos devido à variação
da pressão, que pode causar dor e mesmo otite.
\\ Para evitar esta situação, especialmente se tiver
obstrução nasal ou estiver constipado, aplique gotas
descongestionantes nasais, cerca de 15 minutos
antes de iniciar a descida (pergunte à tripulação).
Faça movimentos de mastigação amplos ou masque
uma pastilha. \\ Se tiver crianças pequenas,
coloque-lhes a chucha ou dê-Ihes um biberão.
\\ Não deve aterrar adormecido.
PREPARING TO LAND \\ As the aircraft descends
you may feel slight discomfort or tension in the ears
due to a variation in air pressure, which may cause
pain or even earache. \\ To avoid this, particularly
if you have any nasal congestion or a cold, apply
decongestant nasal drops, about 15 minutes before
starting descent (ask cabin crew). Make chewing
movements or chew chewing gum. \\ If you are travelling
with small children, give them a dummy or bottle.
\\ You should be awake on landing.
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2020
VERÃO COM MAIS FREQUÊNCIAS /
A SUMMER WITH MORE FLIGHTS

\\\ A TAP continua a investir na sua operação e são muitas as novidades previstas já para o verão de 2020. Uma das prioridades é o
crescimento e, por isso, a companhia vai ampliar o seu foco nos EUA
e passará a contar com um total de quatro voos diários para Nova
Iorque: duplicam as frequências diárias entre Lisboa-JFK, além do
voo Lisboa-Newark e do Porto-Newark, que passa a diário. Miami
receberá dez voos por semana, em vez dos atuais sete, e também as
novas rotas de Washington, DC e Chicago passarão a contar com
voos diários.
A TAP continuará a investir no Brasil, com voos a bordo do novo
A321 Long Range e com frequências reforçadas para as cidades de
Natal e de Belém, crescendo de três para cinco voos por semana para
cada um dos destinos.
A rota de Telavive, que abriu este ano, é um sucesso comprovado,
motivo pelo qual a companhia aposta agora em dois voos diários, em
vez de apenas um, e ambos com o moderno A321LR, permitindo assim melhor conectividade de Israel com os EUA e Brasil. A TAP garante, assim, a todos os passageiros o mesmo conforto dos aviões do
longo curso, com mais espaço em económica, com cadeiras ergonómicas equivalentes às disponíveis no Airbus A330neo e um
sistema de entretenimento e conectividade a bordo que permite o
envio gratuito e ilimitado de mensagens escritas via wi-fi. O mesmo
modelo de avião irá assegurar ainda, já no próximo verão, um dos
voos Lisboa-JFK e a ligação Porto-Newark, além de passar a voar
também para Moscovo e, no inverno, para Washington, DC.
No Norte do país, a TAP vai inaugurar a Ponte Aérea entre o Porto e
Madrid, que contará com seis frequências diárias, mais do que o dobro
da oferta atual. Vai ainda aumentar as ligações entre o Porto e o Funchal
com mais um voo diário, a meio do dia, operado no novo A321LR e
fazer a operação diária do Porto-Newark e a quarta frequência semanal Porto-São Paulo. Por fim, a Ponte Aérea a jato para Lisboa ganha
mais uma frequência diária em relação ao verão de 2019.
Em Lisboa, a TAP lançará uma nova rota para Santiago de Compostela e reforçará outras ligações a Espanha, acrescentando voos
diários entre Lisboa e as cidades de Barcelona (de seis para sete diários), Bilbau, Valência e Málaga, (de dois para três diários), e Sevilha
(de três para quatro voos diários). Também Casablanca, a maior cidade de Marrocos, contará com mais uma frequência por dia, melhorando assim a conectividade com os voos intercontinentais da TAP.
A aposta em equipamentos mais modernos, eficientes e confortáveis, permite também que a TAP consiga, ainda este ano, disponibilizar os novos A330neo aos passageiros que voem para Luanda, a partir deste mês, e, até ao final do ano, para os passageiros que
voem para Maputo.
A TAP continua, assim, em velocidade cruzeiro na rota do crescimento, apostando num futuro ainda mais estratégico,que permita que
a companhia seja ainda melhor, mais eficiente e mais competitiva.

\\\ With TAP’s continuous operational investments come lots of new
things planned for summer 2020. One of the priorities is growth,
which is why the airline will expand its focus on the USA with
four daily flights to New York: daily flights are doubled between Lisbon-JFK, in addition to the Lisbon-Newark and Porto-Newark
flights, which become daily. Miami will get ten flights a week instead of the current seven, and the new routes to Washington,
DC and Chicago will also include daily flights.
TAP will continue to invest in Brazil, with flights on board the
new A321LR and more flights to Natal and Belém, increasing from
three to five flights per week to each destination.
The Tel Aviv route, which started this year, has been a success. As
a result, TAP is now investing in two daily flights, instead of just one,
and both with the modern A321 Long Range, enabling better connectivity between Israel and the USA and Brazil. This way, TAP
guarantees all passengers the same comfort as long-distance planes,
with more space in standard class, ergonomic seats, like those available on the Airbus A330neo, and an onboard entertainment and
connectivity system that allows passengers to send free, unlimited
written messages via wi-fi. Next summer, the same aircraft will operate one of the Lisbon-JFK flights and the Porto-Newark connection, as well as flying to Moscow and, in winter, to Washington, DC.
In the north of the country, TAP will inaugurate the Shuttle between Porto and Madrid, with six daily flights, more than double the
current number. There will also be more connections between Porto
and Funchal with one more daily flight, in the middle of the day, using the new A321LR and operate the daily Porto-Newark and the
fourth weekly Porto-São Paulo flight. Finally, the Lisbon Jet Shuttle
gains another daily flight compared to summer 2019.
In Lisbon, TAP will launch a new route to Santiago de Compostela and consolidate other connections to Spain, adding daily
flights between Lisbon and Barcelona (from six to seven), Bilbao,
Valencia and Malaga (from two to three), and Seville (from three to
four). Casablanca, Morocco’s largest city, will also have another
daily flight, thus improving connectivity with TAP’s intercontinental flights.
The investment in more modern, efficient and comfortable
planes also allows TAP to make the new A330neo available to passengers flying to Luanda later this year, starting this month, and to
passengers flying to Maputo by the end of the year.
TAP continues at cruising speed on the growth route focussing on
an even more strategic future, allowing the airline to be even better,
more efficient and competitive.
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PORTO-MUNIQUE SEM ESCALAS /
PORTO-MUNICH DIRECT
\\\ Arrancaram no primeiro dia de setembro os voos
com destino a Munique, na Alemanha, a partir do Porto.
Depois da inauguração da rota entre esta cidade e
Bruxelas, em julho, a operação da TAP na capital do norte
de Portugal volta a crescer, com um voo diário para a
cidade anfitriã da Oktoberfest. “München Mag Dich!” –
em português, “Munique gosta de si!” – é o lema da
cidade que todos os anos recebe cerca de seis milhões
de pessoas naquele festival, considerado uma das
maiores festas do mundo, desempenhando um papel
importante no folclore da região da Baviera. Mas Munique
não é só o festival e há muito para descobrir além da
cerveja e das cantorias. Grande parte da cidade foi
reconstruída após os bombardeamentos da II Guerra
Mundial, mas os monumentos principais permaneceram
para a posterioridade. Além de ser uma sede importante
da indústria automóvel alemã, a cidade tem um legado
arquitetónico marcante, desde o barroco mais
exuberante em igrejas e palacetes, aos grandes
monumentos neoclássicos da era de Ludwig I, que
sonhava fazer de Munique uma “nova Atenas”.
Os passageiros que viajaram nestes primeiros voos
foram surpreendidos, no Porto, com ofertas da Longlife
Essências de Portugal, e os que viajaram de Munique
receberam, na chegada ao Aeroporto Francisco Sá
Carneiro, uma oferta da Associação de Turismo do Porto
e Norte e um voucher de desconto num city tour no Porto,
da Cityrama.A TAP liga agora o Porto a Munique todos
os dias, com partida às 11h30 e chegada às 15h10.
No regresso, os voos partem às 15h55, com chegada
ao Porto às 17h45.

\\\ Flights from Porto to Munich, Germany, began
on the first day of September. After the inauguration
of the route between Porto and Brussels in July, TAP’s
operations in Portugal’s northern capital are expanding
again, with a daily flight to the city that hosts the
Oktoberfest. “München Mag Dich!” - “Munich likes you!”
- is the motto of a city that welcomes around six million
people to this festival every year, which is considered
to be one of the world’s biggest and one that plays
an important role in Bavarian folklore.
However, there’s a lot more to Munich than just the
festival, and there’s a lot to discover besides beer and
singsongs. Much of the city was rebuilt after the World
War II, however, the main monuments escaped the
bombings and remained for posterity. Apart from being
an important centre for the German car industry, Munich
has a remarkable architectural legacy, from Baroque
churches and palaces to the great neoclassical
monuments of the Ludwig I era, who dreamed of making
the city a “new Athens”. Passengers who travelled on
these first flights were surprised with presents in the
shape of Longlife Essências de Portugal in Porto. Those
who travelled from Munich received a gift from the Porto
and North Tourist Authority, as well as a discount
voucher for a city tour from Cityrama, on arrival at the
Francisco Sá Carneiro Airport. TAP now flies from Porto to
Munich every day, departing at 11.30 am and arriving at
3.10 pm. The return flight departs at 3.55 pm and arrives
in Porto at 5.45 pm.

Tripulação do voo inaugural Porto-Munique /
Porto-Munich inaugural flight crew

EVENTOS TAP /
TAP EVENTS
A TRANSPORTADORA AÉREA NACIONAL
APOIA OS SEGUINTES EVENTOS /
PORTUGAL’S NATIONAL AIR CARRIER
SUPPORTS THESE EVENTS:

30.09 - 02.10 LISBOA
EXPERIENCE AGILE 2019
01 - 03.10 PORTO
IBDE
03 - 06.10 LISBOA
EUROPEAN MARKETING CAMP
03 - 06.10 PORTIMÃO
MEETSSS ALGARVE
07.10 ESTORIL
GALA DA CRUZ VERMELHA
08 - 11.10 LISBOA
WYSTC
09 - 11.10 PORTO
GEODECISION 2019 –
GEODECISION SUSTAINABLE
FOR COMMUNITIES
10 - 13.10 SINTRA
UBUCON EUROPE
11 - 13.10 LISBOA
BLUE SKIES LISBON LINDY
EXCHANGE
15 - 18.10 LISBOA
APDEA/III ESADR
15 - 18.10 LISBOA
13.ª EDIÇÃO DA CONFERÊNCIA
INTERNACIONAL FOOD AND
DATA CONFERENCE
16 - 18.10 COIMBRA
4.º CONGRESSO
INTERNACIONAL DE DIREITOS
HUMANOS DE COIMBRA

M

16 - 19.10 LISBOA
TORNEIO DE GOLFE BELOURA
BR/PT
16 - 20.10 LISBOA
IMED CONFERENCE A
17 - 19.10 BRAGA
6.º ISCAM – 6.º ENCONTRO
ANUAL DE SOCIEDADE
INTERNACIONAL DE
METABOLISMO EM CANCRO
17 - 21.10 LISBOA
VETTED COLLABORATIVE
23 - 24.10 LISBOA
63RD EUROPEAN CONGRESS
OF QUALITY
31.10 LISBOA
BUSINESS TRANSFORMATION
SUMMIT
31.10 - 03.11 CASCAIS
SCIENCE ON STAGE
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Banjul já este mês/ Banjul this month
\\\ A partir do dia 26 de outubro, a TAP começa a voar para Banjul, capital da
Gâmbia, com três ligações semanais à partida de Lisboa. A operação será efetuada
em Airbus A320, com saída de Lisboa às terças, quintas e sábados, às 20h55, e
chegada a Banjul às 00h10 do dia seguinte, de onde descolam à 01h05 (às quartas,
sextas e domingos), para aterrar no Aeroporto Humberto Delgado às 06h05 (horas
locais). A capital da Gâmbia é conhecida pelos seus mercados cheios de vida,
dos quais se destaca o Albert Market, e monumentos como o Arch 22 ou o Museu
Nacional da Gâmbia. Nas imediações, o país oferece vários resorts em praias
magníficas, parques e reservas naturais, num circuito turístico sustentável e
atento à preservação dos ecossistemas e das tradições. Com o lançamento desta
nova rota, a TAP volta a aumentar a sua operação para África, acrescentando
mais um país e uma capital à sua rede de destinos no continente africano. A TAP
passa assim a ligar Portugal diretamente a 12 países e 18 cidades africanas.

\\\ From 26th October, TAP will begin flying to Banjul, the capital of the Gambia,
with three weekly flights departing from Lisbon. The Airbus A320 leaves Lisbon on
Tuesday, Thursday and Saturday at 8:55 pm, and arrives in Banjul at 12:10 pm the
following day. The return flight takes off at 1:05 am (Wednesday, Friday and Sunday)
and lands at Humberto Delgado Airport at 6:05 am (local time). The capital of the
Gambia is known for its lively markets, such as Albert Market, and monuments like
Arch 22 and the National Gambia Museum. Nearby, the country offers various resorts
with fabulous beaches, parks and nature reserves, on a sustainable tourist circuit
that respects the preservation of ecosystems and traditions. With the launch of
this new route, once again TAP expands its operations to Africa, adding another
country and a capital to its network of destinations on the African continent.
TAP now connects Portugal to 12 countries and 18 African cities directly.

Milhas
duty free
Duty Free miles

Acumule 1 milha por cada euro gasto a bordo
de voos TAP e em lojas Duty Free Store dos aeroportos
nacionais ao usar o seu cartão TAP Miles&Go.

Earn up to 1 mile for every euro spent onboard TAP flights or in the Duty Free Stores
located in the Portuguese airports when using your TAP Miles&Go.
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NOVA FROTA, NOVOS NOMES /
NEW FLEET, NEW NAMES
\\\ Em apenas um mês a TAP batizou
sete novas aeronaves. Além de D. Maria I
e de Carlos Paredes, já noticiados em
setembro, D. Dinis, Marquês de Pombal
e Bartolomeu Perestrelo nos aviões de
longo curso, e Amélia Rey Colaço
e Agustina Bessa-Luís no médio curso,
fazem agora parte da frota da TAP,
dando os seus nomes a algumas
das mais modernas aeronaves que
integraram a frota da companhia nos
últimos meses. “É uma homenagem
da TAP a personalidades que se
destacaram na sociedade portuguesa,
divulgando os seus nomes e feitos pelo
mundo. Foram importantes para o país,
das mais variadas formas e nas mais
variadas áreas, e têm em comum a
portugalidade, que tão orgulhosamente
transportamos em cada voo que
fazemos”, explica Rita Tamagnini,
diretora de comunicação corporativa.
“Os aviões do longo curso são, por
norma, batizados com nomes de
personalidades da História de Portugal,
como monarcas ou navegadores, e os
do médio curso, com nomes ligados aos
vários quadrantes da sociedade, desde
músicos a figuras do teatro ou da
literatura, próximas dos portugueses”,
conclui. A TAP continuará a homenagear
figuras que permitam que clientes e
colaboradores se identifiquem com a
marca TAP e com o que a companhia
representa para Portugal.

Novo Balcão de Serviço ao Cliente: equipa TAP
envolvida no projeto / New Customer Service
Desk: TAP crew that took part in the project

\\\ In just one month, TAP has
christened seven new aircraft.
In addition to D. Maria I and Carlos
Paredes, as reported in September,
D. Dinis, Marquês de Pombal and
Bartolomeu Perestrelo (long-haul),
and Amélia Rey Colaço and Agustina
Bessa-Luís (medium-haul), are now
part of TAP’s fleet, lending their names
to some of the most modern aircraft
that have become part of the
company’s fleet in recent months.
“It’s TAP tribute to important figures in
Portuguese society, publicising their
names and achievements throughout
the world. They were important for the
country, in a variety of ways and fields.
They are all distinctly “Portuguese”
in character, which is something we
proudly carry with us on every flight”,
explains Rita Tamagnini, head of
corporate communication. “Long-haul
planes are usually named after people
from Portuguese history, like monarchs
or sailors, and medium-haul planes,
with names linked to different parts
of society, from musicians to figures
in theatre or literature who are close
to Portuguese hearts”. TAP will continue
to honour figures who help customers
and staff to identify with the TAP
brand and with what the company
represents for Portugal.

Mário Lobato de Faria (CTO TAP),
Mónica Baldaque, filha de /
daughter of Agustina Bessa-Luís
Manuel Lino: bisneto de /
great-grandson of
Amélia Rey Colaço

MAIS CONFORTO E EFICIÊNCIA /
MORE COMFORT AND EFFICIENCY
\\\ Os clientes da TAP têm à sua disposição
um novo balcão de atendimento no Aeroporto
de Lisboa, próximo do Premium Customer
Centre, na área das partidas. O espaço foi
inaugurado oficialmente a 26 de agosto. O
novo Balcão de Serviço ao Cliente é de fácil
acesso e foi concebido tendo a proximidade
e o conforto como prioridades, percetíveis
na ergonomia e amplitude do espaço e na
respetiva área de descanso, bem como na
decoração e iluminação. Ali, todos os dias, entre
as 05h e as 24h, os clientes da TAP poderão
obter informações sobre check-in, realizar a
compra ou alterações de bilhetes e esclarecer
questões relativas a bagagem, entre muitas
outras. O serviço passa, de igual forma, a
ser mais eficaz, com um novo sistema de
atribuição de senhas, que notifica os clientes,
via telemóvel, dos próximos números a serem
chamados.Com a conclusão deste projeto, a
TAP promove também a consistência da marca
e a harmonização com os restantes espaços da
companhia no aeroporto – Premium Customer
Centre e Premium Lounge –, com ênfase
nos open spaces e na tranquilidade e conforto,
potenciando o bem-estar dos seus clientes.

154

Ramiro Sequeira (COO TAP), Tomás Daun e Lorena,
descendente do Marquês de Pombal /
descendant of Marquis de Pombal

\\\ TAP’s customers now have access
to a new service desk at Lisbon Airport,
near the Premium Customer Centre,
in the departures area. The space was
officially opened on 26th August. The new
Customer Service Desk is easy to access
and was designed to prioritise proximity and
comfort, as demonstrated by the place’s
ergonomics, spaciousness and rest area, not
forgetting the decor and lighting. Here, every
day, between 5.00 am and midnight, TAP
customers can obtain information on checkins, purchase or change tickets and clarify
doubts regarding luggage and other issues.
Service will also be more efficient, with a new
system for assigning tickets, which notifies
customers of the next numbers to be
called via mobile phone. With this project’s
completion, TAP also promotes brand
consistency and uniformisation with the
airline’s other airport places – the Premium
Customer Centre and Premium Lounge -,
which emphasise open spaces, calm and
comfort, facilitating customer well-being.
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LIVRO DE ELOGIOS / BOOK OF COMPLIMENTS
\\\ “Estamos
especialmente gratos
[serviço Fale Connosco]
pela maneira profissional
como lidaram com a nossa
situação, mantendo-nos
informados a todo
o momento”.
\\\ “We thank you
[Fale Connosco service]
especially for the
professional manner in
which you handled our
situation, keeping us
updated at all times.”
S Y DN E Y & RO B I N SHA TENSTEIN, 14 . 08

\\\ “Não há palavras para descrever o
quão positiva foi a nossa experiência
ao voarmos ontem de Lisboa na TAP Air
Portugal. Por três vezes os funcionários
da TAP ou do aeroporto, ao verem que
viajávamos com crianças, fizeram os
possíveis para nos facilitar a vida.
Graças a eles, as nossas férias em Portugal
terminaram da melhor maneira!!!”
\\\ “I can’t say enough about what a
positive experience we had flying out
of Lisbon on TAP Air Portugal yesterday.
Three times TAP or airport staff went out
of their way to make things easier for us
when they saw we were traveling with
kids. They helped end our vacation in
Portugal on the highest note possible!”

\\\ “Se Portugal for tão
simpático quanto vocês
na TAP [Digital Team],
vou adorar a minha estadia!
Acredito piamente que
sim. Muito obrigada por
toda a ajuda!”
\\\ “If Portugal is half as nice
as you people in TAP [Digital
Team] I will love it there!
I strongly believe it will be.
Thanks a lot for all the help!”
JANNE SOL HA UG , 2 2 .0 8

DA NIEL ME TZ, 22 .08

FALE CONNOSCO! / TALK TO US!
\\\ Envie-nos sugestões, elogios ou reclamações, clicando na opção “Ajuda” em flytap.
com. Além dos suportes online, poderá contactar-nos através do 707 205 700 ou
(+351) 21 843 11 00. Consulte os contactos dos escritórios locais em flytap.com.

\\\ Send us suggestions, compliments and complaints, clicking on
the “Help” option at flytap.com. You can also contact us on 707 205 700
or (+351) 21 843 11 00. Check out local office contacts at flytap.com.

Viajar em família tem
as suas vantagens
Travelling with family has its benefits
Pague as suas viagens em 3x
Pay for your trip in 3 installments

+ Acumule 1 milha por cada 1€
gasto com o Cartão

Earn 1 mile for each euro spent with the card

TAEG 16,1%

+ Seguro de bagagem e de acidentes pessoais em viagem incluído
Baggage and Personal Accident insurance included

Válido para viagens TAP, de valor igual ou superior a 300€, em 3x sem juros, caso pague os fracionamentos na totalidade. Option valid for TAP trips
of 300€ or above, in three interest free installments, if all installments are paid in full. Com o Cartão TAP FLY+, emitido pela Unicre, S.A., tem sempre
20 a 50 dias de crédito sem juros. Nas restantes situações, caso não pague a totalidade do saldo aplica-se: TAEG 16,1%. Exemplo para limite de
crédito de 1500€; prazo de 12 meses; TAN 8,82%. Válido para adesões desde 1 de Janeiro de 2016. Para mais informações contacte a Unicre S.A.
With TAP Fly+ card, issued by Unicre S.A., you will always have 20 to 50 days credit free float period. If you do not pay the total balance applies. Example
for credit limit €1.500; 12 months period; TAN 8,82%. Valid to new enrollments since 1 January 2016. For more information please contact Unicre, S.A.
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O preço
mais
pequeno

Inscreve-te já
e ganha 200 milhas.
Sign up now
and earn 200 miles.

The lowest fare
By

ACUMULAR MILHAS
HOW TO EARN MILES

UTILIZAR MILHAS
HOW TO USE MILES

Viajar com a TAP e rede Star Alliance

Reservas de voos

Cartões crédito TAP

Miles&GO Promo

Travel with TAP and Star Alliance network
TAP credit cards

Club TAP Miles&Go

E ainda com os mais de 100 parceiros
And with more than 100 partners

Book Flights

Redução até 49% nas tarifas de Bilhetes-Prémio
Up to 49% reductions on award tickets fares

Upgrades para classe executiva
Upgrade to executive class

E ainda com os mais de 100 parceiros
And with more than 100 partners

CONHECE OS PARCEIROS
OUR PARTNERS
*
*

Apresenta sempre o teu Número de Cliente TAP Miles&Go para acumular milhas, além de também poderes usufruir de ofertas especiais de parceiros como:

Always show your TP Number in order to earn miles and enjoy special offers from a wide range of partners as such as:
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CONHEÇA OS NOVOS VALORES DE MILHAS NEW AWARD TICKETS
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partida de Lisboa departure from Lisbon

7.500

12.000

12.500

15.000

45.000

80.000

52.000

77.500

45.000

3.250

5.500

6.000

7.500

23.500

40.000

29.000

39.500
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CONHECE OS ESTATUTOS E BENEFÍCIOS TAP MILES&GO STATUS AND BENEFITS

Estatuto base: Oferta de benefício à escolha após atingir
15.000 Milhas Status ou 12 segmentos voados com a TAP.

30.000 Milhas Status ou 25 segmentos voados com a TAP
30,000 Status Miles or 25 TAP �own segments

70.000 Milhas Status ou 50 segmentos voados com a TAP

Basic status: Choose a free bene�t when 15,000 status miles ou 12 TAP
�own segments are reached

Adiantamento de milhas

Até 500 milhas de adiantamento

Até 5.000 milhas de adiantamento

Até 10.000 milhas de adiantamento

Acumulação de milhas em
voos operados pela TAP

Regular

+25% de milhas adicionais

+50% de milhas adicionais

500 milhas bonús no próximo voo TAP de ida e volta*

35€ de desconto na reserva do próximovoo TAP*

50€ de desconto na reserva do próximovoo TAP*

Lounges TAP + 11 internacionais**

Lounges TAP e Star Alliance

Até 72h antes do voo ao viajar com tap|plus na Classe Y
(não aplicável aos equimanentos ATR).

Até 72h antes do voo ao viajar com tap|topexecutive na
Classe C, ou até 24h antes ao viajar com tap|plus na Classe Y
(ambos não aplicável aos equimanentos ATR).

Atingir estatuto
Earn Status

Miles advance

Earn miles while �ying TAP operated �ights

Oferta de Aniversário
Birthday gift

Acesso aos lounges
Lounges acess

Garantia de lugar
Guaranteed seat

Up to 500 miles advance

Regular

500 bonus miles on your next return TAP �ight*

Up to 5,000 miles advance

+ 25% additional miles

€35 o� on your next TAP �ight booking*

TAP Lounges + 11 worldwide**

Up to 72h before the �ight when travelling in tap|plus
Y class (not applicable to ATR equipment).

70,000 Status Miles or 50 TAP �own segments

Up to 10,000 miles advance

+ 50% additional miles

€50 o� on your next TAP �ight booking*

TAP and Star Alliance lounges

Up to 72h before the �ight when travelling in tap|topexecutive C Class or
up to 24h when travelling in tap|plus Y Class (Both not applicable to ATR
equipment).

Fast Track
Fast track

Prioridade no check-in
priority check-in

Bagagem Extra
Extra Luggage

Isenção de algumas penalidade
Exemption from some fees

Bilhete acompanhante
Companion ticket

Prioridade na proteção em caso de irregularidade
Protection priority in case of an irregularity

Extensão validade milhas por um ano
(ou milhas bónus que não expiram)

Miles validity extension for a year (or bonus miles that neve expire)
*
*

Consulte condições em flytap.com **Abidjan – Aeria; Accra – Adinkra Lounge; Boston – The Lounge; Brasília – Sala Vip Internacional; Conacri – Salon VIP Nimba; Dakar – Infinity Lounge; Rio de Janeiro – VIP
Smiles; Miami – Club America; Maputo – FNB Lounge; Bissau – Airport Lounge; Sal – Voucher para Bar-restaurante Americo’s/Voucher for Bar restaurante Americo’s; Toronto – Plaza Premium Lounge

Terms and conditions available at flytap.com
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TAP | EXECUTIVE

O MELHOR EM TERRA E A BORDO / THE BEST AT THE AIRPORT AND ON BOARD

A GARANTIA
DE SERVIÇOS
EXCLUSIVOS,
ATENDIMENTO
PERSONALIZADO
E O MÁXIMO
CONFORTO,
PARA QUE POSSA
TRABALHAR
E DESCANSAR
NAS NUVENS /
EXCLUSIVE
PERSONALISED
SERVICE AND
MAXIMUM
COMFORT ALLOW
YOU TO WORK
OR RELAX AT
YOUR LEISURE
\\\ A TAP criou um conjunto
de serviços que vão ao encontro
das mais elevadas expectativas
dos seus passageiros.
\\\ TAP has created a range
of services that meet
its passengers’ highest
expectations.
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ESPAÇO PREMIUM /
PREMIUM CUSTOMER
CENTRE
\\\ No Aeroporto de Lisboa a TAP
dedica-lhe o Premium Customer
Centre, uma estrutura que oferece
aos passageiros premium um
atendimento exclusivo, com check-in
e atendimento diferenciados e uma
maior rapidez no embarque. Estes
passageiros têm ainda ao dispor um
serviço de controlo de segurança e
tratamento de raios-X prioritário –
o serviço Fast Track –, que facilita
e acelera o acesso à sala de embarque
e que utiliza o conceito Green Way.
O Premium Customer Centre conta
com três postos de atendimento
personalizado e está disponível
diariamente entre as 06h e as 23h,
junto à entrada da zona de partidas
do terminal 1 do aeroporto.
\\\ TAP’s Premium Customer Centre
at Lisbon Airport offers business
passengers exclusive service with
differentiated check-in and customer
care, as well as faster and more
efficient boarding. Passengers in this
class can also enjoy a new priority
security and x-ray service – Fast Track
using the Green Way concept –, making
access to the departure lounge easier
and quicker. The Premium Customer
Centre has three personalised service
posts and is available every day
between 6:00 am and 23:00, n
ext to the entrance to departures
in terminal 1 of the airport.

LOUNGE TAP /
TAP LOUNGE

DESCANSO PERFEITO /
TAKE IT EASY

\\\ A TAP tem um lounge exclusivo para
os passageiros premium no Aeroporto
Humberto Delgado – Lisboa. Situa-se na
área Schengen do aeroporto, piso 6, tem
825 metros quadrados e capacidade para
260 pessoas. Oferece grande qualidade
de instalações e serviços, com áreas de
descanso, duches, espaço para crianças,
centro de negócios, restauração, bar e
atendimento personalizado. O acesso é
garantido a todos os passageiros Victoria
Gold, TAP Corporate Top, Star Alliance
Gold e TAP Platinum American Express.
Também os clientes que adquiram
viagens com tarifa tap|executive ou
tap|topexecutive, membros ou não do
programa Victoria, podem aceder. No caso
dos passageiros Victoria Silver, o acesso
é concedido sempre que viajarem em
voos intercontinentais operados pela TAP,
independentemente da tarifa associada.
\\\TAP has an exclusive lounge for its
premium passengers at Humberto
Delgado Airport, Lisbon. Located in
the airport’s Schengen area, on the
6th floor (825 m2), it seats 260 people
and offers high-quality facilities and
services, including rest areas, showers, a
children’s area, business centre, catering
area, bar and personalised service,
among others. Access is guaranteed
for all Victoria Gold, TAP Corporate Top,
Star Alliance Gold and TAP Platinum
American Express passengers. TAP
customers who purchase tap|executive
or tap|topexecutive tickets, whether
Victoria members or not, also have
access. Victoria Silver passengers
have access whenever they travel
on TAP operated intercontinental
flights, regardless of the tariff paid.

\\\ As cabinas da tap|executive têm
decoração padronizada com tecidos
sofisticados. Nos A330, as cadeiras
Recaro Lie-flat são verdadeiras camas,
com almofadas antialérgicas
revestidas com tecido especialmente
desenvolvido, e com edredões macios e
envolventes. A iluminação é mais suave,
para tornar a cabina ainda mais
acolhedora. Os encostos de cabeça têm
um design superior e os auscultadores
Phitek usam a mais alta tecnologia de
isolamento de som. Os kits de conforto
“Olá Portugal” são uma homenagem à
beleza e às fragrâncias de Portugal.
\\\ The tap|executive cabin has
standard décor with fine fabrics.
In the A330s, the Recaro Lie-flat seats
are veritable beds, with anti-allergy
pillows double the size of previous ones
and covered with material speciallydesigned. Soft, comfy duvets are also
available. Lighting is softer, in order
to make the cabin cosier. The
headrests boast sophisticated design,
while Phitek headphones offer
state-of-the-art noise reduction.
The new “Olá Portugal” kits pay tribute
to the country’s unique and
unmistakeable beauty.
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ENTRETENIMENTO / ENTERTAINMENT

À MESA / TABLE MATTERS

\\\ A TAP tem sistemas de áudio e vídeo
on-demand em alguns dos seus Airbus
A330, com uma seleção de mais de
100 filmes; 50 horas de programação
de séries e documentários nacionais e
internacionais; notícias diárias da Rádio
Televisão Portuguesa e da SPORT TV, da
RTP África e o Jornal Nacional da Globo
TV, em português, e da France 24 em
inglês e francês; 15 jogos (alguns deles
multiplayer); informações sobre a TAP
e a sua rede de destinos; 12 canais da
Rádio TAP; mais de 900 músicas e a
possibilidade de o passageiro criar a sua
própria programação, escolhendo as
suas faixas favoritas entre os 200 CDs
da coleção de bordo, renovada de dois
em dois meses. Nas demais aeronaves,
os passageiros têm à disposição mais
de 30 filmes, séries, documentários e
notícias diárias em português, inglês e
francês. Em toda a frota são exibidos
mapas animados que mostram a
trajetória do avião em vários ângulos e
dão informações sobre as condições de
voo, temperatura e horário na cidade de
partida e de destino. Além da premiada UP,
a revista de bordo da TAP, está também
disponível na tap|executive, nos voos de
longo curso, uma seleção de revistas e
jornais. Em qualquer voo operado pela
TAP, poderá também aceder a várias
publicações através do Quiosque Digital,
uma funcionalidade gratuita, disponível
através da aplicação móvel da TAP.

\\\ A louça de bordo foi desenvolvida
exclusivamente para a TAP pela marca
portuguesa Vista Alegre. A tradicional
qualidade dos têxteis portugueses
está expressa nas toalhas de mesa,
guardanapos e panos dos carros de
serviço. Os menus tap|executive casam
tradição com modernidade ao juntar
uma vasta seleção de pratos com os
melhores peixes, aves e carnes, aos já
tradicionais pratos de bacalhau.
Criações exclusivas dos chefs Michelin
Taste the Stars embarcam nos voos à
saída de Lisboa, juntamente com
ementas assinadas por Vítor Sobral, à
saída de Lisboa e do Porto. As
sobremesas mantêm um forte cunho da
doçaria tradicional, às quais juntámos a
oferta de gelado em voos para as linhas
do Atlântico Norte. O nível de
sofisticação e de personalização no
atendimento está também presente ao
pequeno-almoço, com uma seleção de
produtos frescos e leves, ideais para
começar bem o dia.
Se desejar descansar até mais tarde,
ser-lhe-á servido um pequeno-almoço
rápido até 45 minutos antes da
aterragem, desde que solicitado
aos tripulantes de cabina no início
da viagem (apenas em voos com
pequeno-almoço incluído no serviço
normal de refeições).

\\\ On some Airbus A330 aircraft, there
are fully interactive, on-demand audio
systems and video, with a selection
of over 100 films; 50 hours of series, as
well as Portuguese and international
documentaries; daily news from Rádio
Televisão Portuguesa, SPORT TV, RTP África
and Jornal Nacional da Globo TV in
Portuguese, and France 24 in English and
French; 15 games (some of them
multiplayer, which can be played with
other passengers on the same flight);
information about TAP and its network of
destinations; 12 Radio TAP channels; over
900 songs and the chance for passengers
to create their own playlists, choosing
favourite tracks from 200 CDs from the
in-flight collection, which is changed every
two months. On the other aircraft,
passengers can access over 30 films,
series, documentaries and daily news in
Portuguese, English and French. The whole
fleet displays animated maps showing the
aircraft’s route and information on flight
conditions, temperature and the time at
both the city of departure and destination.
In addition to TAP’s award-winning in-flight
magazine, UP, there is also a selection
of other magazines and newspapers
available in tap | executive, on long-haul
flights. On any TAP-operated flight,
passengers can access a number
of publications ia the Digital Kiosk,
a free feature available through
TAP’s mobile application.

\\\ TAP’s exclusive in-flight china was
developed by the Portuguese company
Vista Alegre; the tablecloths, napkins,
trolley cloths and tray doilies showcase
the quality of Portuguese textiles.
The tap | executive menus combine
tradition with the contemporary
in a wide selection of dishes - with
the best fish, poultry and meat –
not forgetting iconic cod dishes.
Exclusive creations from Michelin Taste
the Stars chefs board flights leaving
Lisbon, alongside menus by Vítor Sobral,
which leave from Lisbon and Porto.
Desserts include age-old Portuguese
recipes, in addition to ice-cream on
North Atlantic flights.
The same level of sophistication
and personalisation can also be found
at breakfast time, with a selection
of fresh and light choices that
are the perfect way to start the day.
Passengers who wish to rest until later
can enjoy a quick breakfast up to 45
minutes before landing (only on flights
where normal dining service includes
breakfast). These meals should be
requested from the cabin crew
at the beginning of the flight.
ATENÇÃO/ ATTENTION: A TAP poderá limitar ou
proibir o consumo de álcool a bordo das suas
aeronaves. O consumo de qualquer bebida alcoólica
levada para a aeronave por passageiros é proibido. /
TAP may limit or prohibit the consumption of alcohol on
its aircraft. The consumption of any alcoholic beverage
belonging to passengers is strictly prohibited.
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SERVIÇOS TAP /
TAP SERVICES

FAST TRACK
& LOUNGE
\\\Adicione o serviço de Fast Track à reserva online
de um voo TAP, obtendo prioridade no raio-X
do controlo de segurança e acesso a um lounge
antes da partida (mediante pagamento).
\\\ Add the Fast Track service when reserving your flight
online (subject to availability). This service offers
priority at the x-ray security area and gives you access
to a lounge before your flight departs (via payment).

\\\ Saiba mais sobre todos estes serviços em flytap.com
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\\\ Find out more about all these services at flytap.com
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SEGURO /
INSURANCE
\\\ Subscreva um seguro de
viagem Chubb, protegendo
também a bagagem (apenas
disponível em alguns mercados).
\\\ Take out Chubb travel insurance,
which also covers your baggage
(only available in certain markets).

CHECK-IN ONLINE
E MOBILE /
ONLINE AND
MOBILE CHECK-IN
\\\ As nossas ferramentas permitem
fazer a impressão imediata do cartão de
embarque ou guardá-lo no telemóvel.
Se viajar com bagagem, basta entregála no balcão de drop-off. A TAP oferece
a possibilidade de fazer check-in
nas 36 horas anteriores ao voo.
\\\ Our check-in tools allow passengers
to print boarding cards or save them
on phones. If you travel with baggage,
just leave it at the drop-off counter.
TAP has also made check-in times
available 36 hours before the flight.

TRANSFER

MILHAS / MILES
\\\ Os Clientes TAP Miles&Go podem
acumular milhas ao reservar
estadias através da Booking.com.
\\\ TAP Miles&Go Customers earn miles
when reserving stays via Booking.com.

TAP UPGRADES
O MELHOR A
BORDO SEMPRE /
ALWAYS
THE BEST
\\\O serviço de upgrades é fácil e
flexível e pode ser feito de três formas.
Saiba mais em upgrades.flytap.com.
\\\ The easy and flexible upgrade
service has three ways to enhance
your in-flight experience. Find out
more at upgrades.flytap.com.

PAGAMENTO
ONLINE /
ONLINE PAYMENT

UE: SISTEMA
RAPID /
EU: RAPID SYSTEM

\\\ Para pagar o seu voo pode
usar Multibanco (ATM ou homebanking),
MB WAY, os cartões Visa, MasterCard,
American Express e Diners, entre
outros, como o PayPal, para além de
métodos específicos para mercados
particulares, como o iDeal nos
Países Baixos ou o Alipay na China.
\\\You can pay for your flight
via any ATM cashpoint or homebanking
service, Visa, MasterCard, American
Express and Diners cards, amongst
others, and PayPal, in addition
to other specific payments methods
for particular markets, such as iDeal
in The Netherlands or Alipay in China.

\\\ Os cidadãos da União Europeia
com mais de 18 anos com passaporte
eletrónico ou com Cartão de Cidadão
português, podem utilizar o sistema
automático de controlo de fronteira
RAPID, localizado nos principais
aeroportos portugueses, à partida e à
chegada de voos para fora da Europa
e de voos com origem e destino no
Reino Unido, Irlanda, Roménia, Bulgária
e Croácia (excluem-se voos dentro do
Espaço Schengen). O tempo necessário
para o controlo de documentação nos
aeroportos nacionais, efetuado pelo
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
(SEF), poderá ser superior a 30 minutos.
De forma a evitar atrasos nos voos
ou, inclusive, a não comparência aos
mesmos, verifique o tempo de espera
no SEF e a planeie atempadamente a
deslocação aos respetivos balcões.
\\\ If you are a citizen of the European
Union over 18 years and travel with
an electronic passport or with a
Portuguese Citizen’s Card, you can use
the RAPID automatic border control
system, located in the main Portuguese
airports, on departure and arrival for
flights out of Europe and flights to and
from the UK, Ireland, Romania, Bulgaria
and Croatia (excluding flights within the
Schengen area). The time necessary
to check documentation in Portuguese
airports, undertaken by the Serviço
de Estrangeiros e Fronteiras (SEF),
can take over 30 minutes. In order to
avoid delays, or even missed flights,
check the waiting time at the SEF and
factor this into your travel plans.

ASSISTÊNCIA
PERSONALIZADA /
PERSONALISED
ASSISTANCE
\\\ Disponível nos aeroportos de Lisboa,
Porto e Funchal: acompanhamento
durante o check-in, transporte
de bagagem de porão e voos de
ligação, entre outros. O serviço tem
quatro versões adaptáveis a todo
o tipo de necessidades em voos
TAP. Reservas em flytap.com.
\\\ TAP provides at Lisbon, Porto
and Funchal airports, help with your
check-in, transport of hold baggage and
connecting flights, among others. There
are four versions of assistance, which
are adaptable to all needs available
on TAP flights. Book at flytap.com.

\\\ A Cartrawler tem as melhores
ofertas e viaturas à sua disposição.
\\\ Cartrawler has the best promotions
and vehicles at your disposal.
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S E RV I Ç O S TA P / TA P S E RV I C E S

LIGAÇÕES DOMÉSTICAS
NO BRASIL E NOS EUA /
DOMESTIC CONNECTIONS
IN BRAZIL AND USA

BAGAGEM
DE MÃO /
HAND LUGGAGE
\\\ Pode transportar bagagem
na cabina de forma totalmente
gratuita: uma mala até
8 kg em Classe Económica* e duas
malas em Classe Executiva**
também até 8 kg cada.
A dimensão máxima permitida
por peça é de 115 cm: 55x40x20
cm. Poderá ainda levar a bordo
um dos seguintes itens: uma
bolsa, mala de ombro ou pasta de
computador (peso máximo: 2 kg;
dimensões máximas: 40x30x15
cm); equipamentos auxiliares de
mobilidade; dispositivos médicos,
mediante prescrição/aprovação
prévia. Em voos com uma taxa
de ocupação muito elevada e
por falta de capacidade a bordo,
poderá ser necessário colocar a
sua bagagem de mão no porão.
\\\ Any luggage you carry in the cabin
is completely free of charge: a
suitcase weighing up to 8 kg (17
lbs) in Economy Class*, and two
bags, also up to 8 kg (17 lbs) each,in
Business Class.** The maximum size
per item is 115 cm (45 in): 55 x 40 x 20
cm (22 x 16 x 8 in). You can also carry
one of the following items on board:
a bag, shoulder bag or computer
case (maximum weight: 2 kg/4
lbs; maximum size: 40x30x10 cm /
16x12x5 in); mobility aids; medical
devices, with prior prescription/
approval. On particularly busy
flights, it may be necessary to put
your carry-on luggage in the hold
due to lack of space on board.
* Exceção: de/para a Venezuela e Brasil,
uma peça de bagagem até 10 kg e 115 cm
(55x40x20). / Exception: to/from Venezuela
and Brazil, one item of luggage up to
10 kg and 115 cm (55x40x20).
** Exceção: de/para os EUA, apenas uma peça
de bagagem, de acordo com as regras da US
Transportation Security Administration. /
Exception: to/from the USA, only one item
of luggage in the cabin, according to US
Transportation Security Administration rules.

\\\ Os passageiros com destino ao Brasil
e aos EUA, com ligações a voos domésticos,
devem retirar a bagagem no primeiro
aeroporto de entrada no país, passar pela
alfândega e entregá-la à companhia que opera
o voo doméstico, com a mesma etiqueta.
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\\\ Passengers travelling to Brazil and the USA
with connecting domestic flights must pick up
their luggage at the first destination country
airport they land in, so they can proceed to
customs and then hand over their luggage to
the domestic airline using the same tag.

up _ outubro / october 19

36_tapservices_A2.indd 164

12/09/2019 15:42

h

VIAJAR COM
ANIMAIS /
TRAVELLING
WITH PETS
\\\ Caso necessite de transportar
um animal de estimação ou assistência
(cão-guia ou cão de assistência),
deverá informar-nos através
do Contact Center até 48 horas
antes da viagem. O transporte de
animais na cabina ou no porão, depende
do peso, tamanho e espécie, está
sujeita à disponibilidade de espaço,
ao tipo de avião e/ou à cabina.
\\\ TAP transports animals in the
aircraft’s cabin or hold, depending on
weight, size and species. Confirmation
is subject to available space, the
type of aeroplane and/or cabin the
passenger will travel in). If you need
to transport an assistance animal
(guide dog or assistance dog), you
should inform us via the Contact
Center up to 48h before departure.

APARELHOS
ELETRÓNICOS /
ELECTRONIC
DEVICES
\\\ A TAP permite a utilização de aparelhos
eletrónicos desde que programados em
“modo de voo”. Por razões de segurança,
todas as baterias suplentes, incluindo
power banks, devem ser protegidas
individualmente de forma a evitar curtocircuito, sendo o seu uso em voo proibido.
\\\ TAP Portugal allows the use of
electronic devices, provided that they
are set to “airplane mode”. For safety
reasons, all spare batteries, including
power banks, should be individually
protected to prevent short circuits.
Their use is forbidden onboard.

REFEIÇÕES /
MEALS
\\\ Dependendo da classe em que viaja e
da duração e escala de saída do voo, tem
à escolha refeições vegetarianas (vegan
ou ovo lácteas), kosher, muçulmanas,
e próprias para crianças, diabéticos e
intolerantes ao glúten. Saiba mais em
flytap.com e reserve a sua refeição
especial na opção Gerir Reserva, na Área
de Cliente ou junto do Contact Center.
\\\ Depending on the class your travelling
in and on the duration and departure
scale of your flight, you can choose from
vegetarian (vegan or egg-lacto) meals,
kosher, Muslim, adequate for children,
diabetic or gluten-free. Find out more at
flytap.com and reserve your special meal
using the Manage Booking option or in the
Customer Area, or at the Contact Center.

VOOS DE LIGAÇÃO
EM LISBOA
E NO PORTO /
CONNECTING
FLIGHTS AT LISBON
AND PORTO
AIRPORTS
\\\ Todos os passageiros em voos com
escala que aterrem nos aeroportos de
Lisboa e Porto devem assegurar-se de
que dispõem de tempo suficiente para
efetuarem a ligação entre voos. Devem
dirigir-se aos Balcões de Transferências,
devidamente assinalados, para
obtenção de todas as informações
necessárias.Alguns passageiros têm
que passar novamente por todas as
formalidades de segurança e embarque,
nomeadamente no caso de voos nãoSchengen. Mais informações em ana.pt.
\\\ All passengers landing at Lisbon or
Porto airport with connecting flights
should ensure they have enough time
between flights. They should go to the
transfer desk to obtain all the relevant
information. Passengers should be aware
that it may be necessary to go through
security and departures procedures
again (for example, for non-Schengen
flights). More information at ana.pt

NOTIFICAÇÕES
AUTOMÁTICAS /
AUTOMATIC
NOTIFICATIONS
\\\ Se disponibilizar o seu contacto
de telemóvel no ato da reserva
para que seja informado do estado
do seu voo: alterações de horário,
reacomodações (qualquer alteração
de data/número de voo ou de rota),
alteração de porta de embarque e
notificação de abertura de check-in.
\\\ Provide your mobile phone number
when booking in order to receive
information regarding your flight:
changes to the flight schedule,
readjustments (any change of flight date,
flight number or route), changes to the
departure gate, as well as notification
of when check-in desks open.

NEOMESSAGING
\\\ Nos voos intercontinentais operados
pelos Airbus A330neo, disponibilizamos o
envio gratuito e ilimitado de mensagens
escritas via wifi, seja através de WhatsApp,
Facebook Messenger ou iMessage. Saiba
mais em flytap.com – Frota NEO.
\\\ Passengers can send free and
unlimited written messages on
intercontinental flights operated by
the Airbus A330neo via WhatsApp,
Facebook Messenger or iMessage. Find
out more at flytap.com - Frota NEO.

PROGRAMA
GANHAR ASAS /
PROGRAMME
\\\ O programa resulta da parceria entre
a TAP e a UCS (Unidade de Cuidados
de Saúde – Grupo TAP Portugal) e tem
como objetivo ajudar as pessoas com
dificuldades na utilização de meios de
transporte aeronáuticos.
Durante 24 horas (em dois dias e meio),
uma equipa altamente especializada
(dois psicólogos UCS e um piloto de
aviação, um assistente de bordo e um
engenheiro da manutenção da TAP)
dar-lhe-ão formação sobre aspetos
psicológicos do medo de voar
e técnicas de gestão da ansiedade,
bem como aspetos técnicos da aviação,
incluindo a manutenção dos aviões
e os procedimentos de check-in,
de voo e de cabina. O curso inclui uma
visita ao simulador de voo da TAP,
a um avião em manutenção e a realização
de um voo terapêutico Lisboa-MadridLisboa. Termina com uma sessão de
Prevenção da Recaída e de avaliação da
experiência no Programa Ganhar Asas.
\\\ The programme is the result of the
partnership between TAPand the UCS
(Health Care Unit – TAP Portugal Group)
and aims to help people who have
problems using air travel. For 24 hours
(two and a half days), a specialised team
(made up of two clinical psychologists,
a captain, a flight attendant and a
maintenance engineer) provide training
on the psychological aspects of the
fear of flying, anxiety management
techniques, as well as technical aspects
of flying, including aircraft maintenance,
check-in procedures and flight and
cabin procedures. The course includes
a visit to a TAP flight simulator, to
an aeroplane being serviced and a
therapeutic Lisbon to Madrid return flight.
The programme finishes with a Relapse
Prevention session and an assessment
of the Ganhar Asas experience.
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S E RV I Ç O S TA P / TA P S E RV I C E S

REFEIÇÕES /
MEALS
\\\Nos voos de longo curso e em alguns de médio curso,
a TAP tem refeições especiais para criança (Child Meal),
disponíveis para menores com idades compreendidas entre
os 2 e os 11 anos de idade (inclusive). Para garantir esta refeição,
solicite-a com a máxima antecedência possível, através da opção
“Gerir Reserva” ou diretamente na Área de Cliente em flytap.com.
As refeições para bebés (Baby Meal) até 2 anos de idade (exclusive)
estão disponíveis nos voos de longo curso e na classe tap|executive
de alguns voos de médio curso, também mediante reserva prévia.
\\\ On all long-haul flights, and certain medium-haul flights,
TAP has special meals for children, provided that they a
re requested when the flight is booked. Whenever you
want a Child Meal for children between the ages of 2 and 11
(inclusive), please request it as early as possible, via the
“Manage Booking” optionor directly in the Customer Area
at flytap.com. Baby Meals for children up to the age of 2
(exclusive) are available,if previously requested, on long-haul
flights and some medium-haul flights in tap|executive class.
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VOAR SOZINHO OU
ACOMPANHADO /
FLYING ALONE OR
ACCOMPANIED

BERÇOS E
CADEIRAS /
COTS AND CHILD
SEATS

\\\Crianças entre 5 e 11 anos (inclusive)

\\\Se viaja com um bebé de colo até

podem voar como “menores não
acompanhados”. Informe no momento
da reserva que a criança vai viajar
sozinha e, na data do voo, dirija-se ao
balcão de check-in das assistências
especiais para que seja feito o
acompanhamento até ao embarque,
momento em que o menor ficará ao
cuidado da tripulação. Na chegada
ao destino, a criança permanece
acompanhada até ao encontro com
a família ou com o responsável que
designe para a receber. Este serviço
tem um custo adicional e, a pedido,
poderá ser disponibilizado para
jovens até aos 18 anos. A TAP não
aceita menores não acompanhados
com idade inferior a 5 anos.
\\\ Children between the ages of 5 and
11 (inclusive) may fly
as “unaccompanied minors”. Just
remember to state that the
child will be travelling alone when
making the booking. On the day
of the flight, go to the check-in desk of
the special assistants who accompany
the child to the aircraft, where the
cabin-crew is then responsible for
them. On arrival, children remain in
our care until they are handed over to
the family or the person you tell us will
be responsible for them. This service
involves an additional charge and can
be extended to youngsters up to the
age of 18, on request. TAP does not
provide this service for unaccompanied
minors under the age of 5.

aos 12 meses de idade e com peso
inferior a 11 kg/24lbs, pode solicitar um
berço à TAP no momento da reserva.
O número de berços a bordo é limitado
e condicionado ao equipamento
e compartimento. Se, por outro
lado, preferir que o bebé ocupe um
lugar,é obrigatório o uso de uma
cadeira de bebé para automóvel,
que será colocada no assento da
aeronave. Crianças até aos cinco anos
podem igualmente usar cadeiras
para automóvel nos assentos dos
equipamentos TAP, devendo ter
obrigatoriamente um autocolante
comprovativo da homologação
efetuada pelas autoridades
competentes (ex.: ECE R44/04,
TÜV: TÜV/958-01/2001). A base do
assento não deve exceder 40x40 cm
(15.7x15.7 in), sendo requerida prénotificação atempada da pretensão
de uso. A utilização deste tipo de
dispositivo implica a reserva de um
lugar e a tarifa a pagar no caso dos
bebés corresponderá à aplicada a
uma criança (maior de 2 anos).
\\\ If you are travelling with a small
child (up to 12 months old) weighing less
than 11 kg/24 lbs, you can request
a carrycot from TAP when you make
your reservation. The number of
carrycots on board is limited and
dependent on equipment and the
compartment available. If, however,
you prefer your baby to occupy a seat
on the aeroplane, you must use a car
seat. Children of up to 5 years old
can also use a car seat, which has to
have a proof of approval sticker from
the competent authorities (e.g. ECE
R44/04, TÜV: TÜV/958-01/2001).
The seat base should not exceed 40 x
40 cm (15.7 x 15.7 in), and staff should
be told in good time of its use, which
requires reserving a seat and payment
of a child fare (over 2 years old).
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REDES SOCIAIS /
SOCIAL NETWORKS
número de seguidores / number of followers

FACEBOOK __ facebook.com/tapairportugal

1 360 000
\\\ Página oficial com atendimento
24 horas.Esclareça rapidamente
dúvidas e fique a par de novidades,
passatempos e promoções.

\\\ Official page with 24-hour
service. Quickly clarify any doubts
and keep up to date with news,
competitions and special offers.

INSTAGRAM __ instagram.com/tapairportugal

480 000
\\\ A TAP publica aqui as imagens do
dia-a-dia, que apaixonam qualquer
fã da aviação. E todos os meses um
colaborador da companhia partilha as
suas fotografias para dar a conhecer
um pouco dos bastidores. Faça-o
também com #tapairportugal!

\\\ TAP shares daily images that
aviation enthusiasts love. And every
month, a TAP employee is invited to
share their photos, showing how
things work behind the scenes. You
can also do it using #tapairportugal!

TWITTER __ @tapairportugal

56 000
\\\ As últimas novidades estão no Twitter,
cada vez mais um ponto de contacto
importante no apoio ao cliente. A TAP
foi distinguida com a marca Socially
Devoted (Socialbakers) nesta rede.

\\\ Our latest news is on Twitter, an
increasingly important customer
support point. TAP was also
considered a Socially Devoted brand
(Socialbakers) on this social network.

LINKEDIN __ linkedin.com/company/tap-air-portugal

160 000

\\\ Esteja sempre a par da visão estratégica da companhia.
\\\ Keep up to date with the company’s strategic vision.

PINTEREST __ pinterest.pt/tapairportugal
\\\ Viaje pelos destinos TAP, um pin de cada vez.
\\\ Travel to TAP destinations, one pin at a time.

SPOTIFY __ tapretrojet-spotify.sapo.pt
\\\ Descubra a TAP Jukebox, que tem como inspiração
a pintura do avião retro. Voe ao som dos anos 70!
\\\ Discover the TAP Jukebox: with the retro plane colours for
inspiration, we invite you to fly to the sounds of the 1970s!
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Adrian Pingstone

A ABELHA RAINHA DOS DRONES /
THE QUEEN BEE OF DRONES
por / by RICARDO REIS

T

P

168

endo entrado recentemente no léxico comum, a
palavra “drone” não é, porém, de uso recente,
nem deve a sua existência ao ruído insectoide do
crescente enxame de brinquedos voadores dos
últimos Natais…
Temos de ir até ao Reino Unido, nos anos 30,
quando a firma De Havilland juntou a fuselagem
de um DH.60 Moth Major com as asas de um
DH.82 Tiger Moth e criou… “a” Queen Bee (Abelha Rainha). Com o propósito de servir de alvo
aos futuros artilheiros britânicos, a Queen Bee
era controlada por rádio – ou podendo ser, pilotada – e tinha vários sistemas automáticos inovadores para auxiliar a
sua operação. Operação onde, aliás, o objetivo era “falhar” o avião,
apontando à sua passagem, permitindo a sua reutilização. Por isso a
Queen Bee tinha um sistema de aterragem automático, engajado na
proximidade do solo. Não era incomum encontrar uma destas “abelhas” num campo, após ter saído do alcance do rádio… à espera de
combustível para regressar à “colmeia”. O sistema de controlo rádio funcionava com um telefone de disco, em que cada número era
uma função (esquerda, direita, aumentar motor…). Os ailerons eram
mantidos na posição neutra e apenas os lemes de direção e profundidade atuados à distância. A Queen Bee teve grande sucesso e foi em
sua homenagem que se adotou a palavra “drone” – zangão – para
designar este tipo de aeronaves.
A Queen Bee foi o primeiro “drone” recuperável e multimissão,
mas a história do controlo remoto de objetos voadores começa no
século XIX, quando, em 1849, o exército austríaco tentou bombardear Veneza com balões. O sistema não funcionou e o povo de Veneza acabou por sair à rua aplaudindo o espetáculo de fogo de artifício
involuntário proporcionado pelos seus vizinhos. Hoje, o potencial
explosivo dos drones é primariamente económico, em aplicações
civis como a inspeção de ativos, agricultura, logística e serviços. O
tempo dirá que frutos nascerão desta polinização cruzada e crescente entre a miniaturização eletrónica, digitalização e operação aérea.
Algumas Queen Bees conseguiram chegar ao dia de hoje. Destas, a Queen Bee com matrícula LF858, voa ainda – com piloto –
em festivais aéreos, carinhosamente mantida pelo autodenominado
“grupo de apicultores voadores” – o Beekeepers Flying Group – em
Henlow, Inglaterra. U

E

A

lthough it has only entered common parlance recently, the
word “drone” isn’t new, nor does it have anything to do with
the insectoid noise of the growing swarm of flying toys of recent Christmases...
We need to journey back to 1930s Britain, when the De Havilland
aviation company combined the fuselage of a DH.60 Moth Major
with the wings of a DH.82 Tiger Moth and created... “the” Queen
Bee. Designed to serve as target practice for British artillery, Queen
Bee was radio-controlled - although could also be piloted - and
boasted a number of innovative automatic systems. The objective
was to “miss” the plane, pointing ammunition at its trail, so it could
be reused, which is why Queen Bee had an automatic landing system that was engaged when got close to the ground. Once they were
out of radio range, it wasn’t uncommon to find one of these “bees”
in a field,... waiting for fuel to return to the “hive”. The radio control
system worked with a disc phone, where each number was a function (left, right, boost engine...). The ailerons were locked in a neutral position and only the rudder, elevator and throttle controls were
used remotely. The Queen Bee was very successful, and the word
“drone” was adopted to designate this type of aircraft in her honour.
The Queen Bee was the first recoverable and multi-mission drone, but the history of remote-controlled flying objects began in the
19th century, when the Austrian army tried to bomb Venice using
balloons in 1849. The system failed and the local population took
to the streets applauding the involuntary firework show provided
by their bellicose neighbours. Nowadays, the explosive potential of
drones is primarily economic, used for building inspections, agriculture, logistics and services. Who knows what the result of this
increasing cross-pollination between electronic miniaturisation,
digitisation and aerial operation will be?
Some Queen Bees have survived. Of these, the Queen Bee LF858
still flies - with a pilot - at air festivals, affectionately maintained by
the self-named Beekeepers Flying Group in Henlow, England. U
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SEJA RESPONSÁVEL. BEBA COM MODERAÇÃO.

05

HISTÓRIAS DA AVIAÇÃO /
AVIATION STORIES

QUEEN BEE

480

NORMA JEAN
\\\ Foi após uma sessão
fotográfica de David Conover
na fábrica de modelos rádio-controlados, a Radioplane
Company, em que trabalhava,
que uma certa Norma
Jean decidiu começar uma
carreira de modelo… e assim
nasceu Marilyn Monroe.

\\\ It was after a photo
shoot with David Conover at
the radio-controlled model
factory where he worked the Radioplane Company that a certain Norma Jean
decided to start a modelling
career... and that’s how
Marilyn Monroe was born.
David Conover

km
km/h

\\\ Like the T6 and Chipmunk, the Tiger Moth
was one of the great training aircraft. However,
unlike the other two, its history has been much
more diverse, working as a recreational plane,
air taxi, show plane, ambulance, etc. Of the 8,868
Tigers produced, 91 were built at OGMA in Alverca.
The Museu do Ar has several specimens,
which can be visited in Sintra and Alverca.

SEJA RESPONSÁVEL. BEBA COM MODERAÇÃO.

828

TIGER MOTH
\\\ O Tiger Moth, como o T6 e o Chipmunk, foi um
dos grandes professores do ar. Mas, ao invés destes,
a sua carreira foi bem mais diversa, trabalhando
como avião de turismo, táxi aéreo, demonstração,
ambulância, etc. Dos 8868 Tigers produzidos, 91
foram fabricados na OGMA, em Alverca. O Museu
do Ar possui vários exemplares, que podem
ser visitados em Sintra e Alverca.

kg
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A NOSSA FROTA /
OUR FLEET

TAP PORTUGAL

AIRBUS
A340-300

AIRBUS
A330-900neo

AIRBUS
A330-200

Comprimento / Length (m): 63,69
Envergadura / Wingspan (m): 60,30
Altura / Height (m): 16,83
Área das asas / Wing area (m2): 363,6
Velocidade de cruzeiro / Cruising speed (km/h): 930
Altitude de cruzeiro / Cruising altitude (m): 12.500
Alcance / Maximum range (km): 13.300
Capacidade de combustível / Fuel capacity (l): 140.640
Nº de passageiros / Seating capacity: 274
Carga / Cargo (m³/kg): 80/18.000
Nº de aviões / Number of planes: 2

Comprimento / Length (m): 63,69
Envergadura / Wingspan (m): 64
Altura / Height (m): 16,79
Área das asas / Wing area (m2): 361,63
Velocidade de cruzeiro / Cruising speed (km/h): 930
Altitude de cruzeiro / Cruising altitude (m): 12.500
Alcance / Maximum range (km): 12.000
Capacidade de combustível / Fuel capacity (l): 139.090
Nº de passageiros / Seating capacity: 298
Carga / Cargo (m³/kg): 70/15.000
Nº de aviões / Number of planes: 14

Comprimento / Length (m): 58,82
Envergadura / Wingspan (m): 60,30
Altura / Height (m): 17,39
Área das asas / Wing area (m2): 361,6
Velocidade de cruzeiro / Cruising speed (km/h): 930
Altitude de cruzeiro / Cruising altitude (m): 12.500
Alcance / Maximum range (km): 12.000
Capacidade de combustível / Fuel capacity (l): 139.090
Nº de passageiros / Seating capacity: 263 e/and 269
Carga / Cargo (m³/kg): 50/12.000
Nº de aviões / Number of planes: 9

AIRBUS
A321-200LR

AIRBUS
A321-200neo

AIRBUS
A321-200

Comprimento / Length (m): 44,51
Envergadura / Wingspan (m): 35,80
Altura / Height (m): 11,76
Área das asas / Wing area (m2): 122,4
Velocidade de cruzeiro / Cruising speed (km/h): 900
Altitude de cruzeiro / Cruising altitude (m): 11.900
Alcance / Maximum range (km): 7400
Capacacidade de combustível / Fuel capacity (l): 32.940
Nº de passageiros / Seating capacity: 168
Carga / Cargo (m³/kg): 15/4000*
Nº de aviões / Number of planes: 3

Comprimento / Length (m): 44,51
Envergadura / Wingspan (m): 35,80
Altura / Height (m): 11,76
Área das asas / Wing area (m2): 122,4
Velocidade de cruzeiro / Cruising speed (km/h): 900
Altitude de cruzeiro / Cruising altitude (m): 11.900
Alcance / Maximum range (km): 6000
Capacidade de combustível / Fuel capacity (l): 23.580
Nº de passageiros / Seating capacity: 216
Carga / Cargo (m³/kg): 15/4000
Nº de aviões / Number of planes: 6

Comprimento / Length (m): 44,51
Envergadura / Wingspan (m): 34,10
Altura / Height (m): 12,09
Área das asas / Wing area (m2): 122,4
Velocidade de cruzeiro / Cruising speed (km/h): 900
Altitude de cruzeiro / Cruising altitude (m): 11.900
Alcance / Maximum range (km): 4600
Capacacidade de combustível / Fuel capacity (l): 23.700
Nº de passageiros / Seating capacity: 216
Carga / Cargo (m³/kg): 15/4000
Nº de aviões / Number of planes: 4

C

M

170

Y

AIRBUS
A320-200neo

AIRBUS
A320-200

AIRBUS
A319-100

Comprimento / Length (m): 37,57
Envergadura / Wingspan (m): 35,80
Altura / Height (m): 12,08
Área das asas / Wing area (m2): 122,4
Velocidade de cruzeiro / Cruising speed (km/h): 900
Altitude de cruzeiro / Cruising altitude (m): 11.900
Alcance / Maximum range (km): 6500
Capacacidade de combustível / Fuel capacity (l): 23.724
Nº de passageiros / Seating capacity: 174
Carga / Cargo (m³/kg): 9/2400
Nº de aviões / Number of planes: 6		

Comprimento / Length (m): 37,57
Envergadura / Wingspan (m): 34,10
Altura / Height (m): 12,14
Área das asas / Wing area (m2): 122,4
Velocidade de cruzeiro / Cruising speed (km/h): 900
Altitude de cruzeiro / Cruising altitude (m): 11.900
Alcance / Maximum range (km): 5500
Capacacidade de combustível / Fuel capacity (l): 23.859
Nº de passageiros / Seating capacity: 174
Carga / Cargo (m³/kg): 9/2400
Nº de aviões / Number of planes: 20

Comprimento / Length (m): 33,84
Envergadura / Wingspan (m): 34,10
Altura / Height (m): 12,17
Área das asas / Wing area (m2): 122,4
Velocidade de cruzeiro / Cruising speed (km/h): 900
Altitude de cruzeiro / Cruising altitude (m): 11.900
Alcance / Maximum range (km): 5700
Capacacidade de combustível / Fuel capacity (l): 23.859
Nº de passageiros / Seating capacity: 144
Carga / Cargo (m³/kg): 3/800
Nº de aviões / Number of planes: 21

CM

MY

CY

CMY

K
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TAP EXPRESS

EMBRAER
190

EMBRAER
195

ATR
72-600

Comprimento / Length (m): 36,24
Envergadura / Wingspan (m): 28,72
Altura / Height (m): 10,55
Área das asas / Wing area (m2): 92,50
Velocidade de cruzeiro / Cruising speed (km/h): 890
Altitude de cruzeiro / Cruising altitude (m): 12.500
Alcance / Maximum range (km): 4445
Capacidade de combustível / Fuel capacity (l): 12.971
Nº de passageiros / Seating capacity: 106
Carga / Cargo (m³/kg): 1/200
Nº de aviões / Number of planes: 9

Comprimento / Length (m): 38,65
Envergadura / Wingspan (m): 28,72
Altura / Height (m): 10,55
Área das asas / Wing area (m2): 92,50
Velocidade de cruzeiro / Cruising speed (km/h): 870
Altitude de cruzeiro / Cruising altitude (m): 12.500
Alcance / Maximum range (km): 4260
Capacidade de combustível / Fuel capacity (l): 12.971
Nº de passageiros / Seating capacity: 118
Carga / Cargo (m³/kg): 1/200
Nº de aviões / Number of planes: 4

Comprimento / Length (m): 27,16
Envergadura / Wingspan (m): 27,05
Altura / Height (m): 7,65
Área das asas / Wing area (m2): 61
Velocidade de cruzeiro / Cruising speed (km/h): 508
Altitude de cruzeiro / Cruising altitude (m): 7620
Alcance / Maximum range (km): 1529
Capacidade de combustível / Fuel capacity (l): 2405
Nº de passageiros / Seating capacity: 70
Carga / Cargo (m³/kg): 1/200
Nº de aviões / Number of planes: 8

Embraer 190 e / and 195 operados pela / operated by Portugália. ATR 72-600 por / by White.
* apenas bagagem / baggage only
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ROTAS E PARCEIROS /
ROUTES AND PARTNERS
Voos operados pela TAP /
Flights operated by TAP
Destinos servidos
por parceiros /
Destinations served
by partner airlines

Valença do Minho
Caminha
Vila do Gerês
Viana do Castelo

Bragança

Chaves

Braga
Guimarães
Póvoa de Varzim

Amarante
Vila Real Vila Nova de Foz Côa

Porto

Peso da Régua

Aveiro

Viseu
Guarda

Figueira da Foz

Manteigas

Coimbra

Monsanto

Conímbriga
AÇORES

Batalha

Graciosa

Corvo

Faial
(Horta)

Leiria

Alcobaça

Fátima
Tomar

Peniche

Flores
São Jorge

Terceira
São Miguel
(Ponta Delgada)

Pico

Santa Maria

Castelo Branco

Óbidos

Marvão
Portalegre

Santarém

Mafra
Sintra
Estoril

Vila Viçosa
Lisboa
Évora

Setúbal

Beja
Porto Covo

Elvas

PORTUGAL
MADEIRA

Floresta
Laurissilva
Laurel Forest
A FLORESTA LUXURIANTE, HÚMIDA, SUBTROPICAL,
SOBREVIVE EM TERRENO ÍNGREME A CINCO SÉCULOS
DE HUMANIZAÇÃO E ÀS ÚLTIMAS GLACIAÇÕES. /
THE LUSH, HUMID, SUBTROPICAL FOREST ON
STEEP TERRAIN HAS SURVIVED FIVE CENTURIES
OF HUMANIZATION AND THE LAST GLACIATIONS.
unescoportugal.mne.pt

Serpa

Mértola
MADEIRA
Vila Real de
Santo António

Po rto Santo
Sagres
Funchal

Faro

Tavira

Parceiros em code-share / Code-share Partners

IT'S NOT JUST AN AIRLINE. IT'S ISRAEL

172
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EUROPA / EUROPE
ALEMANHA / GERMANY

Floresta Negra
Black Forest
MAIS DE 200 QUILÓMETROS QUE SE ESTENDEM
À SUÍÇA E FRANÇA, CORTANDO VALES E MONTANHAS,
LAGOS PROFUNDOS E MATAS DENSAS, CASTELOS
E CHALÉS. / OVER 200 KILOMETRES THAT EXTEND
TO SWITZERLAND AND FRANCE, CUTTING
THROUGH VALLEYS AND MOUNTAINS, DEEP LAKES
AND DENSE WOODS, CASTLES AND CHALETS.

A R C T I C

O C E A N

Murmansk
Reykjavik

I CE LAN D

naturpark-suedschwarzwald.de
N O R W E G I A N

S E A

Arkhangel’sk

F AE ROE S I S .
F I N LAN D

S WE DE N
S HE TLAN D I S .

N O RWAY

Helsinki
ORKN E Y I S .

HE B RI DE S

Saint-Peterburg

Oslo

Stockholm
Tallinn

Stavanger
Aberdeen

E S TONIA

k
r a
e r
a g
S k

N O R T H
S E A

Gothenburg
I C

Belfast

L

Manchester

A

Billund
Copenhagen

B

Dublin

Gdansk
Birmingham
E N GLAN D

WALE S

Bordeaux
B a y o f
B i s c a y

Toulouse

Genova

Monaco
AN DO RRA

Marseille

Nice

Pisa

POR T U G AL

Barcelona

Corsica
Rome

Palma de Maiorca Sardinia

Sevilla

S t r a i t o f
G i b r a l t a r

Funchal

Malaga
Gibraltar

Rabat

Tenerife
C A N A R Y IS .

Marrakech

Brindisi

MOR OC C O

Bucharest

B L A C K

Istanbul

Tessalonic

ALB AN I A

M E
Sicily
D I
T E
R R
Catania
A N
E A
N
S E
A

Lamezia
Terme

S E A

BULGARIA
Sofiya

Ankara

Kerkyra

Palermo

Tunis

Odessa
ROMANIA

Skopje
R. N . MACE DO N I A

Bari Tirane

Cagliari

Melilla

Kishinev

Sevastopol

I TALY

Naples

Algiers
Casablanca

Rostov-on-Don
MOLDOVA

S E RB I A
Sarajevo
Split
Dubrovnik
MON TE N E GRO
Pristina
Podgorica

B ALE ARI C I S .

Alicante

UKRAINE

Belgrade

Alghero
Valencia

Porto Santo

Zagreb

Kharkiv
Kiev

Lviv

CROATI A

B O S N I A-HE RZE GOVI N A

Bologna
Florence
Ancona

SPAIN

M A D EIR A IS .

Minsk
BELARUS

Venice Trieste

Madrid
Lisboa

Vilnius

The Hague
Poznan
Hannover
Warsaw
Muenster
N E THE RLAN DS
Berlin
Dusseldorf
B E LGI UM
Brussels
GE RMAN Y
PO
LAN
D
Leipzig
Cologne/Bonn
Dresden
Wroclaw
LUXE MB OURG
Katowice
Prague
Luxembourg
Paris
Frankfurt
Krakow
Nuremberg
CZE CH RE P.
Stuttgart
Strasbourg
S LO VAKI A
Munich
Kosice
Linz
Bratislava
Basel
F RAN CE
Salzburg
Zurich
Vienna
Budapest
S WI TZE RLAN D
Innsbruck AUS TRI A
Geneva
Lyon
Klagenfurt
Lugano
Graz
HUN GARY
S LOVE N I A
Milan
Ljubljana
Verona
Turin

Bilbao

Porto

RUS S I A

Hamburg

Amsterdam

London

Nantes

LI THUAN I A

Bremen

Cardiff

Vigo

Moscow

T

DE N MARK

I RE LAN D

RUSSIA

LATVIA
Riga

S

Edinburgh

A

S COTLAN D
Glasgow

E

A T L A N T I C
O C E A N

TURKEY

GRE E CE

Reggio
di Calabria

Athens

Cyprus

MALTA
Crete

Heraklion

TUN I S I A

El Aaiun

Tripoli

G u l f

o f

Benghazi
Alexandria

S i r t e

AL G ER IA

Cairo

EGYPT
LI B YA
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R O TA S E PA R C E I R O S / RO U T E S A N D PA RT N E R S

ARCTIC OCEAN

Beaufort
Sea

Baffin Bay

GREENLAND

a

it

Davi

ICELAND

D

e

it

n

m

a

rk

St

a
s Str

ALASKA

Reykjavik

SWEDEN

FINLA

Hels
Hudson Bay

Oslo

Stockholm

Vancouver

UNITED
KINGDOM

BELGIUM

Winnipeg

Seattle

Washington DC
Nashville

Atlanta

Houston
New Orleans
Tampa
Fort Meyers

ri

bb

HONDURAS

ea

n

Se

a

NICARAGUA

Barranquilla
Cartagena
Caracas
Panama
City
VENEZUELA
PANAMA

NA

TRINIDAD &
TOBAGO

Amazónia
Amazon
CERCA DE 5500 KM2 DE FLORESTA TROPICAL,
A MAIOR, A MAIS DIVERSA E A MAIS AMADA
NO MUNDO, APESAR DE MUITO AMEAÇADA.
ABARCA O BRASIL, PERU, COLÔMBIA, VENEZUELA
E EQUADOR, ENTRE OUTROS PAÍSES. /
APPROXIMATELY 5,500 KM2 OF THE LARGEST,
MOST DIVERSE AND MOST BELOVED RAINFOREST
IN THE WORLD, DESPITE BEING ENDANGERED.
IT INCLUDES BRAZIL, PERU, COLOMBIA, VENEZUELA
AND ECUADOR, AMONG OTHER COUNTRIES.

GALAPAGOS
ISLANDS

SIERRA LEONE

IA

M

GU

LIBERIA

GHANA
IVORY
COAST
Accra

TO

Bogotá
Cali
COLOMBIA

AMÉRICAS / AMERICAS
BRASIL / BRAZIL

Tripoli

ALGERIA

FR

Medellín
KIRIBATI

a

LIBYA
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NUM DOS MAIS VERDES E LUXURIANTES PAÍSES
AFRICANOS, ESTA PARQUE TEM FLORESTA DENSA
DE MANGAIS E SAVANA, E BIODIVERSIDADE ÚNICA. /
LOCATED IN ONE OF THE GREENEST AND LUSHEST
AFRICAN COUNTRIES, THIS PARK HAS DENSE
FOREST MADE UP OF MANGROVES AND SAVANNAH,
AND UNIQUE BIODIVERSITY.
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upgrade
TUDO O QUE É BOM PODE SER MELHOR
GOOD JUST GOT BETTER

BOM / GOOD

a poesia / poetry
MELHOR / BETTER

nos versos de Sophia /
in Sophia’s verses
\\\ Sophia de Mello Breyner Andresen faria cem
anos neste Outubro. Poeta-gigante, mulher-cidadã,
mãe de cinco filhos, Sophia marcou o século XX
português. Num prefácio ao seu livro Geografia,
o escritor e especialista em literaturas clássicas
Frederico Lourenço afirma que nele se encontram
“alguns dos momentos mais extraordinários de
toda a história da poesia em língua portuguesa”.
“Digo mais: contém enunciados poéticos que
disputam com famosos versos de Virgílio, de
Racine e de Keats a palma do verso mais belo da
literatura universal”. No capítulo “Brasil ou do
outro lado mar” está o “Poema de Helena Lanari”:
“
Gosto de ouvir o português do Brasil
Onde as palavras recuperam sua substância total
Concretas como frutos nítidas como pássaros
Gosto de ouvir a palavra com as suas sílabas todas
Sem perder sequer um quinto de vogal
Quando Helena Lanari dizia “coqueiro”
O coqueiro ficava muito mais vegetal

”
\\\ It would be Sophia de Mello Breyner Andresen’s
100th birthday this October. A giant-poet,
woman-citizen and mother of five, Sophia left her
mark on the 20th century. In a preface to her
book, Geografia, the writer and expert on classical
literature, Frederico Lourenço, writes that there
are “some of the most extraordinary moments in
the entire history of poetry in Portuguese”.
“I must say: it contains poetry that competes with
famous verses by Virgil, Racine and Keats for the
prize of the most beautiful verse of universal
literature”. “Poem by Helena Lanari” features in the
chapter “Brazil or from the other side of the sea”:
“
I like to hear the Portuguese of Brazil
Where words recuperate their total substance
Concrete like fruit distinctive like the birds
I like to hear each syllable of words
Without the loss of even just a fifth of vowel
When Helena Lanari would say “coconut palm”
The coconut palm would be more vegetable

”

Geografia, Assírio & Alvim \\\€13,30 \\\poema traduzido por / poem translated
by Frederick G. Williams, Poets of Portugal, Luso-Brazilian Books \\\€8,20
Inês Gonçalves

A TAP homenageia Sophia dando o seu nome a um
Airbus 319Neo (CS-TTU). / TAP pays homage to Sophia
lending her name to an Airbus 319Neo (CS-TTU).
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