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MENSAGEM DO PRESIDENTE
A MESSAGE FROM THE PRESIDENT

TOMAZ METELLO

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO / PRESIDENT AND CEO

Q

P/

uando tenho que escrever uma mensagem para
cada número novo desta revista, tento partilhar
com todos, aqueles meus desejos pessoais, não
esquecendo as nossas obrigações mínimas para
com os clientes que transportamos: você.
Quando estiverem a ler esta revista, estarão certamente a
usufruir de um voo num dos aviões da nossa frota. Em primeiro
lugar, gostaria de vos felicitar pela oportunidade que nos deram
de vos patrocinar uma experiência certamente diferente.
É muito saudável viajar por esse Mundo fora e certamente
que esse é um dos objectivos da maioria dos passageiros, que
estão agora sentados a desfrutar das bem merecidas razões
por estarem neste avião para um destino que, para muitos,
certamente é um sonho realizado.
Temos a obrigação de os acompanhar e facilitar essa visão de
cada um de vós. Não vos irei falar da economia mundial e que
tanto tem afectado todas as indústrias, com incidência nas
financeira e aeronáutica civil, mas é nosso compromisso ajudarvos a cumprir e a realizar os vossos sonhos!
A nossa empresa tem como objectivo principal, para além da
segurança que é o posicionamento óbvio, concentrar-se em si,
nos passageiros e no bem-estar dos mesmos. Para isso, tem
feito levantamentos de mercado para análise de preço/qualidade
junto de todas empresas aéreas que voam no nosso espaço
internacional.
Temos o orgulho de ter voado para mais de 3 000 aeroportos
em todo o Mundo, quando, normalmente, todas as empresas
regulares europeias voam anualmente para 605 aeroportos.
A nossa experiência com as diversas culturas mundiais,
obrigam-nos a estar atentos às necessidades dos diferentes
povos... por isso o nosso lema “anytime, anywhere”.
Consideramos que não podemos viver completamente isolados
dos outros parceiros nesta indústria aeronáutica, razão pela
qual participamos actualmente em empresas aéreas em outros
países – nomeadamente com a STP Airways – bem como
temos a possibilidade de entrarmos em acordo accionista – ou
não – com empresas complementares que possam trazer um
resultado final positivo para todos os envolvidos, utilizando
os melhores meios disponíveis para agradarmos os nossos
clientes, que são os nossos activos principais.
Para finalizar, desejamos uma óptima viagem na nossa
companhia, solicitando a todos que nos ajudem a melhorar
sempre o nosso serviço, preenchendo o questionário que para o
efeito, poderá solicitar junto dos nossos tripulantes de bordo.
Estarei com vocês durante toda a duração do voo! Bem-haja por
terem escolhido a euroAtlantic Airways!

E/

W

hen I have to write a message for a new
edition of this magazine, I try to share with
everybody my personal wishes, without
forgetting our minimal obligations towards the
clients we serve: you.
As you read this magazine, you will be probably enjoying a
flight in one of our planes. First, I would like to congratulate
you for the given opportunity to sponsor an experience
certainly different.
It’s really healthy to travel throughout the world and certainly
that’s one of the goals of most passengers seated at this
moment enjoying the well-deserved reasons for being on this
plane to a destination that, for many, is certainly a dream
come true.
We have an obligation to monitor and facilitate the vision of
each one of you. I will not talk about the world economy that
has affected all industries, focusing on financial and civil
aviation, but it is our commitment to help you to achieve and
fulfill your dreams!
Our company has as main goal, besides security which
is obvious, to focus on you, on the passengers and their
well-being. For this, we have done several market surveys
to analyze the price/quality among all airlines that fly in our
international space.
We are proud to have flown to more than 3 000 airports
around the world, when usually all European airlines fly to
605 airports annually. Our experience with the various world
cultures, requires us to be aware of all the needs of different
people... therefore our motto “anytime, anywhere”.
We believe that we cannot live completely isolated from other
partners in the aviation industry, which is why we participate
now in airlines in other countries - particularly with the
STP Airways - and we have the possibility of entering into
a shareholder agreement - or not - with complementary
businesses that can bring a positive outcome for all involved,
using the best available means to please our customers, who
are our main assets.
Finally, we wish you a wonderful trip with us, asking everyone
to help us constantly improve our service by filling out the
questionnaire for this purpose, which may be requested with
to our crew on board.
I will be with you throughout the flight! We thank you for
choosing euroAtlantic Airways!
Thank you very much!
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TRÁFEGOAÉREO
/AIR TRAFFIC
EAA compra
Boeing 777-200ER
/ EAA buys
Boeing 777-200ER
A euroAtlantic apostou na compra
do primeiro Boeing da série 777 ou
“Triple Seven”, como é conhecido
entre a opinião pública americana,
aumentando assim os activos para
cerca de 150 milhões de euros.
Este novo avião da euroAtlantic
Airways apresenta características
excepcionais. Está equipado com dois
motores Rolls Royce Trent 884, os
tanques armazenam 171 176 litros
de combustível e pode transportar
323 passageiros, podendo efectuar
12 960 km (7 000 milhas náuticas)
sem escalas. O avião é facilmente
detectado no aeroporto, uma vez que
apresenta uma fuselagem comprida
e circular e as turbinas são as de
maior diâmetro do mundo. O “Triple7”
compete directamente com o Airbus
A330 e Airbus A340.
Curiosidade: Um dos recordes do
desempenho deste avião foi alcançado
ao voar entre Seatle e Kuala Lumpur,
uma distância de 20 044km em 21
horas e 23 minutos, sem paragem
para reabastecimento.
Boa viagem!

/ EuroAtlantic bet on the first
purchase of Boeing 777 series
or “Triple Seven”, as it is known
among the American public, thereby
increasing the assets for about 150
million.
This new aircraft from euroAtlantic
Airways has exceptional features.
It is equipped with two Rolls Royce
Trent 884 engines, the tanks store
171 176 liters of fuel and can carry
323 passengers, and it can fly 12 960
km (7 000 nautical miles) nonstop.
The aircraft is easily detected at
the airport, since it presents a long,
circular fuselage and the engines
have the largest diameter of the
world. The “Triple7” competes
directly with the Airbus A330 and
Airbus A340.
Curiosity: A record of the
performance of this aircraft was
achieved by flying between Seattle
and Kuala Lumpur, a distance of 20
044km in 21 hours and 23 minutes
without stopping to refuel.
Bon voyage!

Inauguração da Pousada do Porto
/ Opening of the Hostel of Oporto
O Grupo Pestana acaba de inaugurar
no Porto a maior pousada de Portugal.
O Palácio do Freixo e a antiga Fábrica
de Moagens Harmonia abrem as
portas como uma nova infra-estrutura
turística de elevada qualidade
da cidade invicta. O projecto dos
arquitectos David Sinclair e Jaime
Morais (decoração), que teve um
investimento de 15 milhões de euros
inaugurou no princípio de Outubro,
e a cerimónia teve a presença do
presidente da Câmara Municipal do
Porto, Rui Rio.
Este é um projecto de extrema
importância para o Grupo Pestana,
uma vez que é a maior pousada
de sempre e é um marco histórico
no novo conceito das Pousadas
em Portugal, pela dimensão e por
todo o conforto e características
excepcionais.
Venha desfrutar de um fim-de-semana neste novo conceito na
cidade Invicta!

06 eaa magazine 04

/ Pestana Group has just opened
Portugal’s largest Hostel inn in
Oporto. The Palace of Freixo and
the former Harmonia factory mill
open the doors as a new tourist
infrastructure of high quality in the
city. The project of the architects
David Mitchell and James Sinclair
(decoration), which had an
investment of 15 million euro, was
inaugurated in early October, and
the Mayor of Porto Rui Rio attended
the opening ceremony.
This project is extremely important
to the Pestana Group, since it is
the greatest hostel ever and it is
a landmark in the new concept
of Pousadas de Portugal, for its
size and comfort and exceptional
features.
Come and enjoy a weekend in this
new concept in Oporto city!

Cigarro Electrónico / Electronic cigarette
Já pensou em deixar de fumar? Já
pensou no mal que este seu vício
lhe faz?
O cigarro electrónico está aqui para
o ajudar. É um produto inovador que
substitui o cigarro convencional,
permitindo-lhe que continue a
desfrutar da sensação do fumar,
sem sofrer com os produtos
maléficos do cigarro.
Este cigarro electrónico é de aparência
e gosto parecido com o convencional,
porém não contém monóxido de
carbono nem químicos causadores de
cancro e produz um vapor inofensivo,
sem quaisquer produtos tóxicos. Este
aparelho é considerado o “único cigarro
no Mundo que se pode fumar em
qualquer lado, mesmo num avião, sem
prejudicar a saúde de ninguém. Dê um
novo rumo à sua vida... pela sua saúde!

/ Have you ever thought about quitting
smoking? Have you ever thought how
bad this addiction is for your health?
The electronic cigarette is here to
help you. It’s an innovative product
that replaces the traditional cigarette
allowing you to continue to enjoy the
sensation of smoking without suffering
from the deadly effects of cigarette
products.
This electronic cigarette looks and
tastes like the conventional one, but
does not contain carbon monoxide or
chemicals which cause cancer and
produces a harmless vapor, without
any toxic products. This item is
considered the “single cigarette in the
world that you can smoke anywhere,
even on a plane, without harming
anyone’s health. Take a new direction
in your life... for your own health!

LISBOA NO LOUIS VUITTON CITY GUIDE 2010
/ LISBON IN LOUIS VUITTON CITY GUIDE 2010
Publicado pela Louis Vuitton em
Outubro de 2009, o City Guide para o
próximo ano revela os segredos de
algumas maravilhosas cidades da
Europa, incluindo hotéis, restaurantes,
galerias, lojas de moda e muito mais.
É composto por 9 Soft-back guias num
jogo encaixotado, com 31 Cidades.
São elas Paris, Bordéus, Deauville,
Marselha, Londres, Leeds, Dublin,
Amesterdão, Bruxelas, Knokke-LeZoutte, Genebra, Basileia, Berlim,
Hamburgo, Munique, Viena, Roma,
Génova, Milão, Madrid, Barcelona,
Málaga, Lisboa, Moscou, Estocolmo,
Copenhaga, Varsóvia, Atenas,
Mykonos, Instanbul e Tel Aviv.
Encontra-se disponível em inglês e
francês, com mais de 7 000 endereços,
incluindo mais de 2 000 novos
anúncios. As ilustrações ficaram a
cargo de Ruben Toledo.

/ Published by Louis Vuitton in
October 2009, the City Guide for next
year reveals the secrets of some
wonderful cities in Europe, including
hotels, restaurants, galleries,
fashion shops and much more.
It consists of 9 Soft-back guides on
a boxed set, with 31 cities: Paris,
Bordeaux, Deauville, Marseille,
London, Leeds, Dublin, Amsterdam,
Brussels, Knokke-Le-Zoutte,
Geneva, Basel, Berlin, Hamburg,
Munich, Vienna, Rome, Genoa, Milan,
Madrid, Barcelona, Malaga, Lisbon,
Moscow, Stockholm, Copenhagen,
Warsaw, Athens, Mykonos, Instanbul
and Tel Aviv. It is available in English
and French, with more than 7 000
addresses, including more than 2
000 new listings. The illustrations
were made by Ruben Toledo.

A STP airways realiza voos para Luanda
/ STP Airways flies to Luanda
Desde Agosto de 2009 que a STP
airways realiza voos semanais
para Luanda a partir de São Tomé
e Príncipe. Os voos são operados
com equipamento e tripulação da
companhia charter portuguesa,
euroAtlantic airways.

/ Since August 2009 STP airways flies
to Luanda from Sao Tome and Principe
on a weekly basis. The flights are
operated with the Portuguese charter’s
equipment and crew, euroAtlantic
airways.

Richard Carroll
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In LA there are a lot of options to enjoy beautiful strolls. The beach at
Santa Monica looks like a playground, where you can practice several
sports. Its sunset is simply superb. In Malibu one can see the dolphins
and a little further south there are many surfers’ bars from Venice Beach.
Downtown, the Museum of Contemporary Art (MOCA), classified by the
American Institute of Architects as one of the finest architectural works
in the U.S., and the Los Angeles Public Library with a collection of more
than 2 million books.
Do not miss Beverly Hills. From the towering palms to the luxurious
mansions of famous actors, everything is glamorous. And speaking of
glamour, it is on Hollywood Boulevard that the Kodak Theater is where
the Oscars ceremony takes place. By the way, be sure to photograph the
name of your favorite actor on the sidewalk of fame. The Rodeo Drive (a
setting for the film Pretty Woman A woman’s dream, with Julia Roberts
and Richard Gere) is a real “parade “of international brands such as
Channel, Cartier, Gucci, and Tiffany. It’s just to look at... but if you can
buy...

Cidade dos Anjos / City of Angels

Richard Carroll

ituada no Estado da Califórnia nos Estados Unidos da América
(E.U.A.), a “Cidade dos Anjos”, como é conhecida, foi fundada
pelos espanhóis no ano de 1781 com o nome de Pueblo
de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles sobre El Río
Porciuncula. Hoje, é uma grande metrópole e o local certo para
conhecer, na primeira pessoa, o mundo das celebridades.

Em Los Angeles não faltam opções para desfrutar de belos passeios. A
praia de Santa Mónica parece um playground, onde é possível a prática de
vários desportos. O seu pôr-do-sol é simplesmente soberbo. Em Malibu
pode ver os golfinhos e se for um pouco mais para sul tem os bares de
surfistas da Venice Beach. No centro, o Museum of Contemporary Art
(MOCA), classificado pelo American Institute of Architecs como uma
das melhores obras arquitectónicas dos E.U.A., e o Los Angeles Public
Library, com um acervo de mais de 2 milhões de livros.

Marque uma visita aos estúdios da Universal Pictures, pois pode ter a
sorte de ver um dos seus actores favoritos. Por último, não pode deixar
de ir ao “The Happiest Place on Earth” – O Lugar Mais Feliz do Mundo, a
Disneilândia onde pode, e deve, reviver os seus tempos de criança.

LOS ANGE
L

ES

Robert Landau

O que não pode ficar fora do seu roteiro é Beverly Hills. Desde as palmeiras
imponentes até às luxuosas mansões dos famosos actores, tudo aqui é
glamoroso. E por falar em glamour, é na Hollywood Boulevard que fica o
Kodak Theatre onde ocorre a cerimónia da entrega dos Óscares. Já agora,
não deixe de fotografar o nome do seu actor favorito no passeio da fama.
A Rodeo Drive (local escolhido para gravar Pretty Woman Uma mulher
de sonho, com Julia Roberts e Richard Gere) é um autêntico “desfile”
de marcas internacionais como Channel, Cartier, Gucci, e Tiffany. É só
mesmo para olhar…mas quem puder comprar…

Richard Carroll

Get Book a visit to the studios of Universal Pictures; you may be lucky
enough to see one of your favorite actors. Finally, you cannot miss “The
Happiest Place on Earth” Disneyland, where you can, and you must, relive
your days as a child.

Richard Carroll
Richard Carroll

S
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ocated in the State of California in the USA, the City of Angels”
as it is known, was founded by the Spanish in1781 under the
name of Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles
sobre El Río Porciuncula. Today it is a great city and the right
place to know, in first hand, the world of celebrities.
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Na tormenta ou na mansidão, a Natureza consegue ser inesperadamente
bela.
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MALDIVAS
/ MALDIVES

I

t is one of the few places that still preserves almost intact its natural
condition. The various islands grouped into atolls make a string
of pearls around the intense and deep blue Indian Ocean, which
gives the Maldives its unique and unmistakable appearance. They
are different depths and infinite shades of translucent turquoise,
sprinkled with beaches of fine golden sand, and atolls formed from coral
structures separated by ponds. A superb and perfect natural combination.
The practice of water sports is trivial. By snorkelling you can explore the
stunning and vast flora and fauna of the sea near the beach; in small
lakes and in the sea you can go windsurfing and water skiing; fishing can
take place either on board of the dhoni, small local fishing boats, or with
a fishing rod. The Dhonis and fast motor boats are the means of transport
available between the islands grouped into atolls that dot the entire area.

Among the many atolls we highlight: Malé, the capital, where you can visit
the Mosque of Sultan Mohammed Thakurufaanu with its golden dome,
the Palace of President Maumoon Gayoom, the bustling markets of fruit
and fish. From Male one can do dhoni safaris, tours to the closest islands
in the traditional local boats. It is also worth visiting: Farukolhufushi, an
oval island and the second largest in the archipelago; Rihiveli, one of the
most beautiful and welcoming; Bandos, one of the liveliest; Kudahiti,
one of the quietest and also the most expensive and exclusive; Embudhu
Finolhu, which bungalows were built on the sea and have apalace shape.
Gangehi, is one of the furthest islands of the archipelago, have a place of
great tranquillity. It has an inner lagoon and the bungalows are on the sea.
All this is of a rare beauty ...

É

P/

um dos poucos locais que ainda conserva quase de forma
intacta o seu estado natural. As diversas ilhas agrupadas por
atóis constituem um colar de pérolas espalhadas pelo azul
intenso e profundo do Oceano Índico, o que dá às Maldivas
a sua inconfundível e singular aparência. São diferentes
profundidades e infinitos tons translúcidos de azul turquesa, polvilhados
por praias de areia fina e dourada, e atóis formados a partir de estruturas
de corais ajardinados separadas por lagoas. Uma soberba e perfeita
combinação natural.
A prática de desportos aquáticos é trivial. Mediante o snorkeling pode-se
explorar a deslumbrante e vasta flora e fauna marítimas a poucos metros
da praia; nas pequenas lagoas e no mar pode-se praticar windsurf e
ski aquático; a pesca, pode ser feita quer a bordo dos dhonis, pequenos
barcos locais pesqueiros, quer com cana de pesca. Os dhonis e os barcos
rápidos a motor são os meios de transporte disponíveis entre as diversas
ilhas agrupadas por atóis que polvilham toda esta região.

De entre os diversos atóis destacam-se: Malé, a capital, onde se pode
visitar a Mesquita do Sultão Mohammed Thakurufaanu com a sua cúpula
dourada; o Palácio do Presidente Maumoon Gayoom, os animados
mercados de frutas e peixes. A partir de Malé podem-se fazer os safarisdhoni, viagens pelas ilhas mais próximas nas tradicionais embarcações
locais. Vale a pena visitar também: Farukolhufushi, uma ilha oval e
a segunda maior do arquipélago; Rihiveli, uma das mais formosas e
acolhedoras; Bandos, uma das mais animadas; Kudahiti, uma das mais
tranquilas e também a mais cara e exclusiva; Embudhu Finolhu, cujos
bungalows foram construídos sobre o mar e têm forma de palácio.
Gangehi, é uma das ilhas mais distantes do arquipélago, sendo um lugar
de grande tranquilidade. Possui uma lagoa interior e os bungalows estão
sobre o mar.
Tudo isto de uma rara beleza…
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BOARDING PASS

NovaZelândia
/NewZealand
auckland

D

P/

iz a lenda que a Nova Zelândia irrompeu do mar como se
fosse um peixe gigante. Mas, na realidade foi a última grande
massa de terra a ser descoberta, e por isso é considerada o
país mais jovem do planeta.

Muito da sua cultura tem raízes europeias, nomeadamente britânicas,
mas a cultura Maori é aquela que possui, ainda hoje, maior expressão.
O povo Maori deixou um grande legado de sítios históricos e taongas
(tesouros) milenares que contrastam com belos edifícios coloniais. A Nova
Zelândia é por isso um país culturalmente heterogéneo e fascinante.
A capital é Wellington, mas é na cidade de Auckland que se concentra um
terço da população da Nova Zelândia, o que a torna numa das cidades
mais interessantes e multiculturais da Oceânia. Ninguém diz que esta
cidade tem mais de 50 vulcões adormecidos há mais de 600 anos.
Oferece, aos seus turistas, um vasto leque de passeios e tours. As
principais atracções são, a Sky Tower & Casino, com uma bela vista
panorâmica sobre a cidade; Waterfront que fica à beira-mar tem cafés
e um interessante museu naval. A Kelly Tarltons Underwater World &
Antarctic, na tamaki drive, tem aquários de água salgada com túneis de
vidro onde pode ver tubarões e até pinguins.
Não pode deixar de visitar o Museu de Auckland, com exposição de
artefactos maori e colecções de todas as ilhas do Pacífico. Mesmo ao
lado, visite, gratuitamente, os belos jardins de Inverno com flores e
plantas de todo o Mundo.
O rugby pode ser considerado o desporto rei da Nova Zelândia. Os Hall
Blacks são conhecidos pelo seu grito de “guerra” – haka -, que é mais do
que uma dança é um espectáculo de virilidade, paixão, garra e identidade
da raça maori.
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he legend says that New Zealand broke the sea like a giant fish.
But in reality it was the last major landmass to be discovered,
and it is therefore considered the youngest country on earth.

Much of its culture has European roots, particularly British, but
the Maori culture is the one that, even today, is most vividly. The Maori
people left a great legacy of historic sites and ancient taongas (treasures)
contrasting with beautiful colonial buildings. New Zealand is, thus, a
culturally diverse and fascinating country.
The capital is Wellington, but it’s in the city of Auckland, that can be found
one third of the population of New Zealand, making it one of the most
interesting and multicultural cities in Oceania. No one would say that this
city has more than 50 inactive volcanoes for over 600 years.
It offers to its visitors a wide range of walks and tours. The main attractions
are, the Sky Tower & Casino, with a beautiful panoramic view over the
city, Waterfront, which is by the sea, has cafes and an interesting Navy
museum. The Kelly Tarltons Underwater World & Antarctic, in tamaki
drive, has saltwater aquariums with glass tunnels where you can see
sharks and even penguins.
You cannot miss the Auckland Museum, with an exhibition of Maori
craftwork and collections of all the Pacific islands. Next door, visit for
free, the beautiful winter garden with flowers and plants from around the
world.
Rugby can be considered the nº 1 sport in New Zealand. The Hall Blacks
are known for their “battle cry”- haka - which is more than a dance; it is a
show of virility, passion, spirit and identity of the Maori race.
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CAKELAND
RitaNascimento

by

R
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ita Nascimento sempre foi uma apaixonada por tudo
o que estivesse relacionado com doces. Depois de
um curso de teatro e de alguns anos a trabalhar
como actriz, decidiu que exprimir a sua arte não
estava nos palcos mas definitivamente no açúcar.
Rumou a Espanha onde tirou um curso superior de pastelaria
e onde começou a aprender as técnicas deste doce ofício. De
seguida foi trabalhar para Itália onde, além de comer toda a
massa que podia, aprendeu bastante sobre pastelaria de alto
nível num restaurante com 3 estrelas Michelin, a categoria mais
alta atribuída a um restaurante.
Em busca de mais experiência e experiências, seguiu-se o País
de Gales. Aqui há bastante tradição em sugarcraft, que pode ser
traduzido como arte ou artesanato em açúcar, que designa os
bolos em 3D, alusivos a temas, e feitos o mais realista possível.
De volta a Portugal e com a certeza de que não iria enveredar
pelo caminho da nossa pastelaria tradicional, pegou em todos
os conhecimentos adquiridos como se fossem ingredientes de
um bolo e juntou-os para se lançar nesta nova aventura de fazer
bolos de design, personalizados para cada cliente e segundo a
ocasião.
Montou um pequeno atelier de pastelaria em casa e é nesse
espaço que nascem as suas criações. Tudo começa com a ideia
do cliente, a intenção é transferir para bolo esse mesmo desejo,
seja uma mala, um sofá, um peixe, uma casa... quase tudo se
pode transformar em bolo. Há clientes que têm ideias muito
definidas, outros mandam fotos de desenhos que querem ver
convertidos em bolos, há outros ainda que deixam a decoração
ao critério de Rita, mas a certeza é que cada bolo vai ser original
e único.
Mas a preocupação vai para além da estética e de que o bolo
fique bonito. O principal é que seja bom, porque afinal um bolo
por muito bonito que seja, é para se comer. Rita dedica bastante
tempo a desenvolver novas receitas e sabores para os seus
bolos. Muitas vezes perguntam a Rita se ela não tem pena
de que comam os seus bolos, ao que ela responde sempre,
que teria pena se não os comessem! É incrível o que um bolo
personalizado pode fazer! No fundo é só um bolo, mas na
nossa sociedade onde cada vez mais se generaliza tudo, estes
pequenos detalhes marcam a diferença e fazem as pessoas
sentirem-se especiais.
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ita Nascimento has always been passionate about
everything that was related to sugary.
After a degree in theatre and a few years working as
an actress, she decided that expressing her art was
not on stages but definitely in the sugar.
She moved to Spain where she took a diploma in pastry and
began to learn the techniques of this sweet craft. Then, she
worked in Italy where, in addition to eating all the dough she
could, she learned a lot about top level pastry in a 3-star
Michelin restaurant, the highest category assigned to a
restaurant. In search of further experience and experiments
she went to Wales. Here there is plenty of tradition in sugarcraft,
which can be translated as art or craft in sugar, which means
cakes in 3D, depicting themes, and made as realistic as
possible.
Back in Portugal and with the certainty that she would not follow
the path of our traditional pastries, Rita took all her knowledge
as if they were ingredients for a cake and mixed them to embark
on this new adventure of baking design, custom-made for each
client and according to the occasion.
She set up a small pastry atelier at home and it’s there that her
creations are born. Everything starts with the client’s idea, and
the intention is to transfer to the cake that same wish, being it
a bag, a sofa, a fish, a house… almost everything can be turned
into a cake. There are some clients who have very clear ideas,
others send photos of drawings they wish to see transformed
into cakes; others just let Rita decorate as she pleases, but
always with a certainty that it will be a unique and original cake.
But the concern goes beyond aesthetic and the looks. The main
purpose is that the cake tastes good. After all even if the cake
looks good, it’s to be eaten. Rita devotes a considerable amount
of time developing new recipes and flavours for her cakes.
People often ask if she doesn’t feel sorry to see her cake being
eaten, and she always answers that she would be sorry if people
didn’t eat them! It’s amazing what a custom-made cake can
do! Basically it’s just a cake, but in our society where everything
is becoming a common-place, these small details make a
difference and make people feel special.
Consulte / Check
www.cake-land.blogspot.com

DIÁRIO DE BORDO
BOARD DIARY

Nuno
Eiró

Reconhecido apresentador
de televisão, repórter
e guionista de programas,
NunoEiró dispensa muitas
mais apresentações
/ Renowned television presenter,
reporter and screenwriter,
NunoEiró doesn’t need many
more presentations
TEXTO NUNO EIRÓ
FOTOGRAFIA CARLOS RAMOS
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um facto… ir à Índia está na moda…mas tal como
a própria moda, estar na moda não é para todos!
Foi isso que senti, em 2005, quando me propus ir
à aventura, em “bagpacker style” para esse País
com dimensões, amplitude e grandiosidade de
Continente.
Muito se fala da viagem interior que se faz quando se lá vai…
parece-me a mim que, a bem da verdade, não precisamos
de ir à Índia para a fazer…precisamos é de coragem,
tempo e de verdade para encetar o caminho sem volta do
autoconhecimento.
O resto… são tretas!!!
De facto, por entre tanto quilómetro de terra batida e auto
estradas indignas desse epíteto, no meio de tanta pobreza
e de uma multidão sem nome, claro que ganhamos tempo
para pensar, repensar e chegar à conclusão de que muitas
vezes, o nosso ponto de partida é, ao mesmo tempo, o ponto
de chegada. Mas o que fica da Índia são cheiros, cores e
sabores…muitos deles que nos queimam o paladar… porque
na Índia, nada fica pelo meio termo….não há “grey áreas”,
o doce é abusivamente doce, o picante é de levar as papilas
gustativas à loucura, a riqueza abunda numa terra onde a
pobreza prolifera.
Na memória fica-me a serenidade do Taj Mahal que encerra
uma história de amor sem fronteiras que o faz ser, até hoje,
uma das sete maravilhas do Mundo; o trânsito caótico de
Nova Deli, vivido a bordo de um frágil “Tuc Tuc”; uma ida ao
cinema na cor de rosa Jaipur, sim, porque ir à Índia e não
participar na febre ‘bollywoodesca’ é como ir à praia e não
tomar banho.
Ou mesmo um pôr-do-sol quente ao som de boa música,
num ‘lounge’ perdido numa das imensas praias de Goa onde
as vacas se passeiam sem sequer usar biquíni.
Se lá voltar, nunca será o mesmo…porque a Índia é grande
suficiente para nos proporcionar emoções diferentes em
tempos de vida diferentes.
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t is a fact that travelling to India is in fashion... but as
fashion itself, to be in fashion is not for everyone!
That’s what I felt in 2005 when I decided to go in a “bag
packer style” to that land with size, scale and grandeur
of a continent.
Much is said about the inner journey that you do when you
go there ... it seems to me that, in all fairness, we do not
need to go to India to do that ... what we need is courage,
time and the truth to take the no turning back road of self
knowledge.... The rest is crap!
In fact, among so many miles on dirty roads and highways
unworthy of this epithet, in the midst of so much poverty and
a nameless crowd, of course we get time to think, rethink
and come to the conclusion that often our departure point
is, at the same time, the arrival point. But what remains
from India are the smells, the colours and flavours ... many
of them burn our taste ... because in India nothing is in the
middle ... There are no “grey areas”, sweet is over sweet,
spicy makes our gustative papilla nuts, wealth abounds in a
land where poverty thrives.
In my memory remains the serenity of Taj Mahal, which
encloses a story of boundless love, that makes it to this day
one of the Seven Wonders of the World; the chaotic traffic
of New Delhi, lived aboard a fragile “Tuc Tuc”; a trip to the
cinema in pink Jaipur, yes, because if you go to India and you
don’t participate in the Bollywood fever, it is like going to the
beach and not take a swim.
Or even a hot sunset at the sound of good music, a lost
‘lounge’ in one of the vast beaches of Goa where the cows
stroll without even wearing a bikini.
If I ever go back there, it will never be the same ... because
India is large enough to provide us with different emotions at
different times in life.

2shop

com o apoio & patrocínio

Imagens gentilmente cedidas pelas marcas
Produção Dora Dias

Atenas _ As novas deusas gregas
/ Athens _ The new Greek Goddesses

Os drapeados voltaram em força nesta estação. Sensuais e sofisticados, dão a
qualquer mulher uma aura mais feminina / Draperies are back this season.
Sexy and sophisticated, they give all woman women a more feminine aura

Saia em seda
drapeada / Draped
silk skirt
Etxart & Panno

Vestido em algodão
estampado
/ patterned cotton
dress Mango

Vestido em seda
/ silk dress
Monsoon

Peças chave para o inverno
/ Key clothing items for winter

Invista na sofisticação sem perder o conforto,
apostando em peças confortáveis e modernas
indispensáveis no seu guarda-roupa para a estação fria
/ Invest in a sophisticated and comfortable wardrobe,
acquiring snugly and modern pieces making them a
must in your closet this cold season

Top em seda
/ silk top
Hoss Intropia

Botins em camurça
/ suede ankle-boots
Aldo
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1 Écharpe /Scarf Baccus
2 Relógio / Watch Breil Step
3 Camisa riscas / Stripped shirt United Colors of Benetton, €49,90
4 Sobretudo / Overcoat Decénio
5 Jeans Diesel Keever 8YA
6 Mala em pele / Leather bag Furla
7 Luvas em pele e malha de lã / Leather and wool gloves Henry Cottons
8 Sapatos verniz / Varnished shoes Primark
9 Blazer bombazine / Corduroy coat Quebramar
10 Camisola malha decote V / V-neck sweater Gant
11 Guarda-chuva / Umbrella Hacket London
12 Chapéu / Hat Fred Perry

Mala em pele
metalizada e camurça
/ metallic leather
and suede bag Dona V
BCBG Maxazria

SISLEY

eaa magazine 04 19

4 living
Renove a sua casa / Home makeover

com o apoio & patrocínio

Produção e selecção de imagens
/ Production and image selection Dora Dias
FOTOS / PHOTOS CARLOS MORGADO

Candeeiro / Lamp
Onion Verner Panton - Verpan
a partir de / FROM € 1134,00
na / AT quartosala

Mesa / Table
Fino Cor

Anel em ouro
branco, diamantes
e rubi / White gold
ring, diamonds and
ruby Dior

Consola
de inspiração barroca
/ Baroque-inspired console

www.cor.de

na /AT Colonial Docas

na / AT Olindo Moura

Com a chegada de um novo ano, aproveite para alterar algumas das peças da sua habitação e imprimir
um novo fôlego a certos compartimentos. A oferta é muita, mas a escolha tem de ser moderada.
Damos-lhe uma ajuda. Artigos modernos que inovam no traço e primam pela funcionalidade
/ As the new year is about to arrive, seize the opportunity to change some furniture pieces in your house
and give a different look to some rooms. The offer is enormous, but the choice has to be moderate.
We give you a hand. Modern items which have an innovative design and dash for functionality
Centro de mesa
/ Centerpiec Urban Faces
Karim Rashid € 5100,00

Tabuleiros / Trays
na / AT BoConcept

no / AT Pavillion Christofle

Cinzeiro / Ashtray
Puros € 220,00
na / AT Atlantis

Estatueta / Statue
Toro Lldró
www.lladro.es

Camiseiro / Haberdasher
Ottawa Fertini
€ 2808,75
na / AT Alice Monteiro

Sofá / SOFA
Eloro Cassina
€ 8562,00

Biombo / Panel
Hide and Seek € 2952,00
Coxim / Cushion
€ 58,00
AT / na BoConcept

Munna Design

Estatueta em metal
/ Metal statue
€ 130,00
na /AT BoConcept

na / AT Mobilada

Consola / Console
Diamond Fertini € 2267,43
na / AT Alice Monteiro

Poltrono Yo
€ 1152,00

na / AT Mundos Perdidos
20 eaa magazine 04

eaa magazine 04 21

2drive

Whitebull
Lamborghini Gallardo Spyder 560-4
A nova variante do Gallardo remete-nos mais para o usufruto em
longas tiradas do que para a sua veia desportiva. Mas é impossível
ignorar a imponência dos seus 560 CV…

P/

O aspecto esculpido e exótico de um Lamborghini cativa a imaginação de qualquer
amante de automóveis. E não só. Transpira exclusividade e desperta olhares que
dificilmente se distinguem entre o espantado, o curioso e o invejoso. O seu ronco
tem um efeito enzimático sobre as emoções e o batimento cardíaco ganha sincronia
com o taquímetro de cada vez que pisamos o acelerador… No meio disto tudo, a
única certeza é de que hoje será um dia especial. O sol brilha, podemos recolher a
capota e temos 560 CV às ordens do pé direito. Mas talvez possamos tentar ver as
coisas por uma óptica mais mundana e avaliar este automóvel de eleição como um
companheiro do quotidiano. O desafio será separar a emoção da razão e perceber
qual o desempenho deste Gallardo Spyder numa utilização diária.
Tentando não acordar a vizinhança ao rodar a chave é uma missão quase impossível:
a primeira injecção de combustível é generosa, levando a um valente estrondo que,
combinado com o ecoar da garagem, permite estremecer os alicerces de qualquer
edifício provido de tecnologia anti-sísmica. Já deixar a garagem é uma tarefa
menos árdua, pois com o pulsar de um botão a suspensão dianteira levita, evitando
estragos ao spoiler dianteiro. Caso circulássemos pelas ruas de Miami ou de Los
Angeles teríamos uma presença mais discreta, mas em Lisboa não há assim tantos
Lamborghini, pelo que não há modo de evitar o constante revirar de cabeças. A
única forma é despachar caminho, mas evitando que o motor alcance as 3000 rpm
para que o V10 não abra as suas sonoras goelas. Porém, parte do gozo de conduzir
um exemplar destes advém do rasto de cobiça que deixa para trás, e não há nada
como a opção sport da consola, que aviva o som de escape e apura a sensibilidade
do acelerador… Ainda que o motor seja por demais possante, tem uma banda de
utilização muito alargada, ou seja, desde as mil e poucas rotações que sentimos o
forte empurrão do seu binário, mas isso não impede que consigamos fazer a caixa
funcionar de forma dócil. Se deixarmos o pé direito em baixo de cada troca sente-se o
ponta-pé do engreno, mas basta aliviá-lo ligeiramente para que tudo seja mais fluido.
Basicamente, estamos a deixar a embraiagem pilotada trabalhar sob menor stress.
Apesar da suspensão ser firme, não é notoriamente desconfortável, mesmo que
ruas repletas de carris e buracos sejam de evitar. Para um carro da sua estirpe
não é incómodo mesmo no meio urbano, e a dureza do seu pisar acaba por ser
uma ferramenta necessária para conseguirmos domar a sua fogosidade quando
queremos aflorar os seus limites. Se em zonas rápidas a estabilidade é mais do que
evidente, quando nos aventuramos por estradas mais sinuosas o Gallardo começa a
dar luta… e mais gozo.
Em suma, não será um puro-sangue que tiramos da garagem para breves
momentos de elevada adrenalina aos fins-de-semana, antes cabrio sobredotado que
cuja companhia não dispensamos mesmo nos dias úteis.
22 eaa magazine 04

E/

A new variant of the Gallardo brings us more enjoyment on the long runs
than its sporting vein. But it is impossible to ignore the majesty of its 560
horsepower...

com o apoio & patrocínio

Texto Bernardo Gonzalez
Fotos Rui Costa

The chiselled and exotic look of a Lamborghini catches the imagination of any car lover but not
only of those. It exudes exclusivity and awakes looks that hardly can say which is the staggered,
the curious and or the envious. His engine roar has an enzymatic effect on the emotions and the
heartbeat gets synchronized with the tachometer each time we step on the accelerator ... In the
midst of all this, the only thing for sure is that today will be a special day.
The sun shines, we can collect the hood and we have 560 hp at the orders of the right foot. But
perhaps we can try to see things from a worldlier viewpoint and evaluate this car of choice as an
everyday companion. The challenge will be to separate emotion from reason and realize how the
Gallardo Spyder performs in daily use.
Trying not to wake up the neighbours when you turn the key is almost an impossible mission:
the first fuel injection is generous, leading to a mighty roar, which combined with the echo of the
garage, shakes the foundations of any building fitted with anti-seismic technology. As for leaving
the garage it is a less arduous task, since by pushing a button the front suspension raises, avoiding
damage to the front spoiler.
If we drove through the streets of Miami or Los Angeles, we would have a more discreet presence,
but in Lisbon there aren’t so many Lamborghini, so there is no way to avoid the constant turning
of heads. The only way is to ship way, avoiding the engine to reach 3000 rpm so that the V10 does
not open its resonant throats. However, part of the enjoyment of driving a car like this, it’s the trail
of greed that is left behind, and there’s nothing like the sport option for the console, which revives
the sound of the exhaust and sharpens the sensitivity of the accelerator... Although the engine is
too powerful, it has a very wide use, i.e., from a few thousand rotations we feel a strong push from
its torque, but that does not stop us from making the gear box to work smoothly. If we let the right
foot down on each gear-change, we can feel the kick-off of the gearing, but simply relieve it slightly
so that everything is more fluid. Basically, we leave the ridden clutch work under less stress.
Despite being firm, the suspension isn’t notoriously uncomfortable, even though streets filled
with rails and holes should be avoided. For a car like this, it is not uncomfortable even in the city
and the hardness of its step turns out to be a necessary tool to succeed in taming its impetuosity
when we touch its limits. In fast areas, stability is more than evident but when we venture on more
winding roads Gallardo starts putting up a fight ... which also means more fun.
In short, it won’t be a pure-bred that we get out the garage for brief moments of high adrenaline at
weekends, but a gifted convertible whose company one can’t spare even on weekdays.

Lamborghini Gallardo Spyder 560-4
Cor Branco especial
Volante em pele perfurada
Suspensão dianteira elevatória
Caixa E-gear
Telemóvel com Bluetooth
Bancos eléctricos aquecidos
Alarme
Câmara de parqueamento
Tablier forrado a pele
Logo nos encostos de cabeça
Sistema de navegação
‘Piscas’ laterais
Jantes especiais
Pára-choques especial
Kit de viagem

1842
Colour special White
736
Perforated leather steering-wheel
3685
Front lift suspension
11 794
Gear box E-gear
Hands-free Bluetooth mobile phone connection 1032
4062
Heated electric seats
810
Alarm
2948
Rear view camera
5013
Perforated leather dashboard
1032
Logo on the headrests
2948
Navigation system
290
Blinkers
6633
Special rims
1768
Special bumpers
737
Travel Kit

Dados do construtor
V10 a 90º
5204 vm3, inj. directa
411 kW (560 CV) às 8000 rpm
540 N.m às 6500 rpm
Cx robotizada de 6 vel.
Tracção integral
Comp. x larg. x alt.
Peso
Vel. máx.
0 a 100 km/h
Consumo misto
Emissões CO2
Preço

Specifications
V10 /90º
5204 vm3, direct fuel injection
411 kW (560 h) at 8000 rpm
540 Nm at 6500 rpm
Robotized 6 speed-gearbox
All Wheel Drive
4345 x 1900 x 1184 mm
Dimensions
1550 kg
Weight
325 km/h
Top speed
4,0 seg.
0 -100 km/h
13,8
Fuel consumption
n.a.
CO2 emissions
245 277 euros
Price
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PASSAPORTE PARA...
PASSPORT TO...

Ke
Nako
ÁfricadoSul/SouthAfrica
Chegou a hora / It´s time

Verskillende mense verenig*

* Diversos povos se unem / Several people come together
TEXTO / TEXT SÍLVIA POUSEIRO
FOTOS / PHOTOS South African Tourism

Sandton, um prestigiado “subúrbio” em Joanesburgo
/ Sandton, a prestige “suburb” in Johannesburg
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PASSAPORTE PARA...
PASSPORT TO...

Blyde River Canyon

Montanha da Mesa / Table Mountain

Apelidada de “Nação Arco-Íris”, devido
à vibrante e ecléctica mistura de povos e
culturas, a África do Sul é o país anfitrião do
Campeonato Mundial de Futebol em 2010
/ Nicknamed the “Rainbow Nation” due to
the vibrant and eclectic mix of people and
cultures, South Africa is hosting the 2010
World Cup

Golden Gate Highlands

Augrabies Falls – queda de água tem cerca de 60 metros
/ Augrabies Falls – the waterfall has about 60 meters

A
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qui, o itinerário vai passar, indubitavelmente, pelas
cidades que vão acolher os jogos desta competição.
Passamos, então, a Jabulani às cidades anfitriãs.
Comecemos o périplo por Joanesburgo localizada na
província de Gauteng.

Joanesburgo
Chegados à África do Sul no avião que aterrou no Aeroporto
Internacional de Oliver Tambo em Joanesburgo o entusiasmo
começa a fazer sentir-se. É aqui que vai ter início, no dia 11 de
Junho de 2010, o Campeonato Mundial de Futebol.
Conhecida como a Cidade do Ouro, Jozi é o centro de
entretenimento e comércio da África do Sul. Nada como fazer
um passeio para sentir uma das mais cosmopolitas cidades do
continente africano, e o único lugar na África do Sul onde se irá
ouvir as 11 línguas oficiais. No deambular pelas ruas sente-se o
ritmo e a alma de África.
Classificado como Património Mundial, podemos encontrar o Berço
da Humanidade, no Vale de Sterkfontein, onde foram descobertos
alguns dos achados paleontológicos mais importantes do Mundo.
Aqui poder-se-á visitar as cavernas e as ossadas dos primeiros
habitantes do planeta.
Joanesburgo, também é conhecida como a floresta urbana, pois
tem mais de seis milhões de árvores, e possui a maior floresta do
Mundo plantada pelo Homem. Na metrópole, podem-se visitar
algumas minas de ouro e fazer uma visita ao município de Soweto,
um lugar repleto de História. A casa modesta onde Mandela viveu
em tempos, agora Museu Mandela, é um local a ver para quem
visite o Soweto.
Que tal alugar um carro para se deslocar até às outras cidades onde
vão decorrer os jogos?
Conduzimos, então, até Pretória, a cerca de 60 km de Joanesburgo.
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ere, the route will pass, undoubtedly, through the
cities that will host the games in this competition.
Let’s pass the ball (Jabulani) to the host cities, then.
We will begin the tour in Johannesburg located in
the Gauteng province.

Johannesburg
As soon as we land in the international airport Oliver Tambo in
Johannesburg, South Africa, the enthusiasm starts to be felt.
This is where the World Cup will begin on the 11th of June, 2010.
Known as the City of Gold, Jozi is the center of entertainment
and business in South Africa. Nothing like taking a walk to
experience one of the most cosmopolitan cities in Africa, and
the only place in South Africa where one will hear 11 official
languages. When wandering on the streets one feels the rhythm
and soul of Africa.
Proclaimed as World Heritage, we can find in the Sterkfontein
Valley the Cradle of Humankind, where some of the most
important paleontological finds of the world were discovered.
Here one can visit the caves and the bones of the planet’s first
inhabitants.
Johannesburg, also known as the urban forest, has more than
six million trees, and has the world’s largest forest planted by
man. In the city, you can visit some gold mines and the Soweto,
a place full of history. The modest homestead where Mandela
once lived, now the Mandela Museum, is a must-see for anyone
visiting the Soweto.
How about renting a car to travel to other cities where the
games will take place?
Then, we drove to Pretoria about 60 km from Johannesburg.
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Tshwane/ Pretoria
Capital política e diplomática da província de Gauteng, fica a uma
hora de carro do norte de Joanesburgo. É uma cidade multicultural,
cujos exemplos arquitectónicos lhe dão personalidade.
Nos arredores da cidade situa-se o primeiro museu ambiental o
Museu Tswaing, que fica na Reserva Natural de Tswaing, localizada
numa cratera formada há cerca de 200 000 anos quando um
meteorito em chamas colidiu com a superfície da Terra. Essa
cratera é denominada de Cratera Tswaing. Na pequena cidade
mineira de Cullinan foi encontrado o maior diamante do Mundo.
As Grutas de Sterkfontein, que são parte integrante do Berço da
Humanidade, também são outro local a visitar.
O destino agora é Nelspruit. São cerca de 300 km.

Tshwane/ Pretoria
Political and diplomatic capital of the Gauteng province, it is
an hour drive north of Johannesburg. It is a multicultural city,
whose architectural examples give it a lot of a personality.
On the outskirts of the city is located the first environmental
museum the Tswaing Museum, in the Tswaing Nature Reserve,
situated in a crater formed about 200 000 years ago when a
meteorite in flames crashed with the Earth’s surface. This crater
is named Tswaing Crater. The biggest diamond in the world was
found in the small mining town of Cullinan. The Sterkfontein
Caves, which are part of the Cradle of Humankind, are also
another place to visit.
Our destiny is now Nelspruit. It’s about 300 km.

Nelspruit
A apenas 20 minutos de carro desta cidade, localizada na província
de Mpumalanga, alcançamos as grutas mais antigas do Mundo, as
Sudwala Caves. Têm pelo menos 2 000 milhões de anos.
Nelspruit fervilha em história e cultura. A memorável vila mineira
de Pilgrim’s Rest a cerca de 30 km de Nelspruit transformou-se
num museu vivo logo depois do encerramento das minas de ouro,
há algumas décadas, e é o local onde foi descoberto ouro pela
primeira vez na África do Sul. Os seus velhos edifícios e lojas, de
origem, permitem um olhar deslumbrante sobre os dias da corrida
ao ouro. O cenário ainda é o de uma povoação típica do período das
loucas corridas dos garimpeiros em busca do precioso metal.
A cerca de uma centena de quilómetros de Pilgrim’s Rest situa-se
o Parque Nacional Kruger. Este Parque é uma das mais antigas
reservas naturais do Mundo, onde poder-se-á tentar ver de perto

Nelspruit
Only 20 minutes drive from this city, located in Mpumalanga
province, we reach the oldest caves on Earth, the Sudwala
Caves. They are at least 2 000 million years old.
Nelspruit swarms with history and culture. The memorable
mining town of Pilgrim’s Rest about 30 km from Nelspruit has
become a living museum just after the closure of gold mines, a
few decades ago, and it is the place where gold was discovered
for the first time in South Africa.
Its old buildings and shops allow a dazzling look over the days
of the gold rush. The scenario is still a living monument to the
feverish gold rush days. At about a hundred miles away from
Pilgrim’s Rest is the Kruger National Park.
This park is one of the world’s oldest nature reserves, where one
can try to get a close look at the Big Five Animals of Africa: lion,

Durban à noite / Durban at night

África do Sul
South Africa
Rustenburg

Polokwane
Nelspruit
Pretoria

Johannesburg
Bloemtontein

Cape Town
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Port
Elizabeth

Durban

Localização
A República da África do
Sul está localizada no
extremo sul do continente
africano, com uma região
costeira que se estende por
mais de 2 500 km, sendo
também banhada por dois
oceanos (Atlântico e Índic
o)
Capital
Cidade do Cabo (legislativa)
Pretória (executiva)
Bloemfontein (judiciária)

Capital
Cape Town (legislative)
Pretoria (executive)
Bloemfontein (judicial)

População
47 900 000 habitantes
(estimativa de 2008)

Population
47 900 000 inhabitants
(2008 estimate)

Língua oficial
11 línguas oficiais. O inglê
é falado fluentemente na s
maioria das áreas urbanas

Official languages
11 official languages
English is fluently spoken
in most urban areas

Moeda
Rand (ZAR)

Currency
Rand (ZAR)

Fuso horário
UTC +1h (Em Junho e
Julho a hora é a mesma
da maioria dos países
europeus)

Time Zone
UTC +1h (in June and July
time is the same as in
most European countries
)

Clima
O clima varia entre uma
pequena zona de clima
mediterrânico, no extremo
sul, na região do Cabo, a
desértico a noroeste

Location
South Africa is located at
the southernmost region
of Africa, with a long
coastline that stretches
more than 2,500 km and
along two oceans (the
Atlantic and the Indian)

Climat
It ranges from a
Mediterranean climate
in a small area of Cape
region to dry on northwe
st

Cidade do Cabo / Cape Town

os Cinco Grandes de África: leão, leopardo, búfalo, elefante e
rinoceronte.
Blyde River Canyon, um desfiladeiro com 25 km de comprimento
é o maior desfiladeiro verde do Mundo, e os seus 700 m de
penhascos fazem dele o terceiro maior desfiladeiro de qualquer
tipo. A característica mais saliente do desfiladeiro são os Three
Rondavels, os três grandes rochedos, que se projectam da parede
mais afastada do desfiladeiro, com cumes que se parecem com os
telhados das tradicionais cubatas africanas.
Mas a corrida agora é outra. É hora de ir até Polokwane.
Polokwane
Significa Lugar de Paz. Polokwane situa-se na província de Limpopo
e bastam dez minutos a partir do centro da cidade para contemplar
montanhas, rios e bushveld. Nas Montanhas Drakensberg,
encontram-se desfiladeiros escarpados, florestas indígenas e rios
de águas cristalinas. Em Makapan’s Valley podemos recuar cerca de
3,5 milhões de anos até à época em que os hominídeos cabeludos
vagueavam por estas planícies.
Na Wolkberg Biosphere Reserve, a noroeste de Polkwane,
encontraremos enormes árvores de madeira amarela, belos lírios e
encantadoras flores selvagens.
Seguimos até Rustenburg.
Rustenburg
A tranquila Rustenburg significa Cidade do Descanso.
Mesmo atrás desta cidade fica a Cadeia de Montanhas

leopard, buffalo, elephant and rhino.
Blyde River Canyon, a 25 km-long canyon, is the world’s largest
green canyon, while its 700 m cliffs make it the third largest
canyon on the planet. The most striking feature of the canyon is
the Three Rondavels rock formation, three large rocks, which
project from the furthest wall of the canyon, with ridges that look
like the roofs of traditional African huts.
But the race is now another one. It’s time to go to Polokwane.
Polokwane
It means Place of Peace and it is located in Polokwane in the
Limpopo Province; it takes only ten minutes from the town
center to admire the mountains, rivers and bushveld. In the
Drakensberg Mountains, there are steep cliffs, indigenous
forests and crystal clear waters. In Makapan’s Valley we can go
back in time about 3.5 million years when the hairy hominids
wandered these plains.
In the Wolkberg Biosphere Reserve northwest of Polkwane we
will find enormous yellow wood trees, beautiful lilies and lovely
wildflowers.
We continue to Rustenburg.
Rustenburg
The peaceful Rustenburg means “town of rest”.
Just behind this city is the Magaliesberg Mountain Range, which
offers beautiful landscapes that can be explored on horseback
or mountain bike. The hiking trails will lead to waterfalls and
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Magaliesberg, que oferece lindas paisagens, e cuja região pode
ser explorada a cavalo ou em bicicleta de montanha. Os trilhos
para caminhadas irão conduzir até cataratas e riachos, animais de
pequeno porte e muitas espécies de aves.
A cerca de duas horas de Rustenburg encontra-se o Vredefort
Dome, classificado como Património Mundial da Humanidade pela
UNESCO. Foi o local de impacto de um meteorito com cerca de 40
km de diâmetro, que embateu na Terra há cerca de 2 000 milhões
de anos.
A Aldeia Cultural Lesedi e a Aldeia Multicultural Sun City, que
revelam as tradições das comunidades locais, estão situadas a uma
curta distãncia de Rustenburg e dão a conhecer as culturas zulu,
xhosa, pedi, basotho, tsuana, venda e ndebele.
O Parque Nacional de Pilanesberg localizado a 60 km a norte de
Rustenburg junto a Sun City alberga os Cinco Grandes e a sua
localização e está alojado num vulcão extinto.
Próxima paragem: Mangaung/ Bloemfontein.

Cidade do Cabo
Localizada na província do Cabo Ocidental, é a urbe mais antiga
da África do Sul e por esse motivo ostenta o título de Cidade Mãe.
Dispõe de uma localização única - enclausurada entre a Montanha
da Mesa e as águas do Oceano. Metrópole cosmopolita, hiperactiva,
com muitos espaços verdes.
No centro da Cidade do Cabo concentram-se edifícios imponentes
em altura, outros históricos e monumentais, e graciosas casas
de arquitectura vitoriana com refinadas varandas de ferro forjado,
concentradas principalmente numa rua bem conhecida, a Long
Street, uma via muito animada, dia e noite.
Na Cidade do Cabo pode-se fazer um pouco de tudo. Como viajar
até às terras vinícolas e provar o vinho da terra. A imagem evocada
pelas terras vinícolas é soberba – vivendas de elegantes fachadas,
cumes de montanhas magnificentes, desfiladeiros escarpados e
encostas verdejantes de vinhas alinhadas.
Pairando sobre a cidade a omnipresente Montanha da Mesa que se
revela por vezes em tons que vão do verde à púrpura, outras vezes
vestindo a sua toalha de nuvens e outras vezes ainda escondendose atrás de uma cortina pesada de neblina. Do alto da Montanha da
Mesa até parece que se pode contemplar o Mundo, pois subindo no
teleférico giratório ou caminhando por um dos seus trilhos, somos
presenteados com vistas alucinantes sobre a cidade.
O Cabo das Agulhas, é o ponto mais a sul de toda a África, e
assinala pelo seu farol o ponto de encontro entre os oceanos
Atlântico e Pacífico. Situa-se a uns 150 km para sudeste daquele
que ficou conhecido como o Cabo das Tormentas, o Cabo da Boa
Esperança. Um local simbólico que evoca as proezas marítimas,
nomeadamente para o povo português pois o navegador
Bartolomeu Dias foi o primeiro a dobrá-lo. Mas também devido à
empolgante vista do alto de Cape Point.
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Mangaung/ Bloemfontein
Na província de Estado Livre fica Bloemfontein, cujo nome significa
fonte de flores, sendo conhecida como a Cidade das Rosas. Possui
o ambiente calmo e acolhedor de uma cidade de província, sendo
simultaneamente uma cidade activa e desportiva.
O Parque Nacional Golden Gate Highlands tem 12 000 hectares e
é famoso pelas Montanhas Douradas, onde os afloramentos de
arenito de cor ocre e dourado oferecem uma das paisagens mais
deslumbrantes deste país.
Possui também alguns dos jardins e parques mais bonitos.
Muitos quilómetros depois, e paramos na Cidade do Cabo.

streams, small animals and much birdlife.
About 2 hours’ drive from Rustenburg is the Vredefort Dome a
declared World Heritage Site by UNESCO. It was a meteorite
impact site some 40 km in diameter; the meteorite slammed
into earth some 2 000 million years ago.
Lesedi Cultural Village and the Multicultural Village Sun City,
which reveal the traditions of local communities, are located
within a short distance of Rustenburg being a showcase of
the Zulu, Xhosa, Pedi, Basotho, Tswana, Venda and Ndebele
cultures.
The Pilanesberg National Park located 60 km north of
Rustenburg next to Sun City is home to the Big Five and it is
located in a long-extinct volcano.
Next stop: Mangaung / Bloemfontein.

KE NAKO
É a primeira vez que há
um Mundial de Futebol em
África.
São 32 as selecções que vão
disputar o Campeonato do
Mundo de Futebol na África
do Sul.
Dez fantásticos estádios
vão receber os 64 jogos de
futebol do Mundial de 2010,
evento que vai decorrer
entre 11 de Junho e 11 de
Julho de 2010, nas nove
cidades anfitriãs.
KE NAKO, é o slogan oficial
do Campeonato Mundial de
Futebol. Quer dizer “Chegou
a hora” e é um convite
para celebrar África como
a origem da Humanidade.
Jabulani é o nome dado à
bola neste Mundial.
O Vuvuzela é um
instrumento que se tornou
ao longo dos últimos anos
o símbolo do futebol SulAfricano. É uma grande
trombeta colorida feita de
plástico com o som de uma
buzina, que é soprada e
tocada entusiasticamente
pelos adeptos em todos
os jogos de futebol, que os
inspira a dançar e a cantar
nos estádios.

/ It is the first time there is a
World Cup in Africa.
There are 32 national teams
that will compete in the
FIFA World Cup in South
Africa.
Ten fantastic stadiums
will receive the 64 football
matches of the 2010 World
Cup, an event that will take
place between June the
11th and July the 11th 2010,
in the nine host cities.
KE NAKO is the official
slogan of the World Cup. It
means “It’s time” and it is
an invitation to celebrate
Africa as the origin of
mankind. Jabulani is the
name given to the ball in
this World Cup 2010.
The Vuvuzela is an
instrument that has become
over the past few years the
symbol of South African
football. It’s a great colored
trumpet made of plastic
with the sound of a horn
which is blown and played
enthusiastically by fans in
every game of football, that
inspires them to dance and
sing in stadiums.

Mangaung/ Bloemfontein
In the Free State Province is Bloemfontein, whose name means
fountain of flowers, being known as the City of Roses. It has a
calm and cozy atmosphere of a provincial town, while being an
active and sport sportive city.
The 12 000 hectare Golden Gate Highlands National Park is
famous for its ‘Mountains of Gold’ - where ochre and gold
sandstone outcrops offer some of the most spectacular scenery
in the country.
It also has some of the most beautiful parks and gardens.
After many miles, we stopped in Cape Town.
Cape Town
Located in the Western Cape Province, it is the oldest metropolis
in South Africa and therefore has the title of Mother City. It offers
its guests a unique location - enclosed between Table Mountain
and the waters of the ocean. It’s a cosmopolitan energetic city
with many green spaces.
At the heart of Cape Town there are imposing high buildings,
other historical and monumental ones and graceful homes
of Victorian architecture with fine wrought-iron balconies,
concentrated mainly on a well-known street, Long Street, a very
lively day and night via.
In Cape Town you can do a little bit of everything. For instance,
travelling to vineyards and tasting the local wine. The image
evoked by the vineyards is superb - elegant house facades,
magnificent mountain peaks, steep canyons and aligned green
hillsides of vineyards.
Watching over it all is Table Mountain. Sometimes she bares her
all in shades of green to deep purple, sometimes she dons her
‘tablecloth’ of cloud; other times, she hides away behind a heavy
curtain of mist. Tourists can share her dizzying panoramas of
the city by riding her cable car or hiking her many trails.
Cape Point is the most southerly point of all Africa, and its
lighthouse marks the meeting point between the Atlantic and
Pacific. It is located about 150 km southeast from what is
known as the Cape of Good Hope. It’s a symbolic place that not
only for the maritime prowess that it evokes, especially for the
Portuguese since Bartolomeu Dias was the first navigator to
fold it, but also because of the breathtaking view of Cape Point’s
summit.
There is also the multicolored Bo-Kaap, a small and beautiful
neighborhood located on the slopes of Signal Hill. It consists
of a few streets of well maintained single-story houses whose
facades exhibit a set of bright colors.
The Castle of Good Hope is also located in the center and is
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Há ainda o multicolorido Bo-Kaap, um pequeno e bonito bairro
localizado na encosta da Signal Hill. É constituído por algumas ruas
de casas térreas bem arranjadas e cujas fachadas exibem um jogo
de cores garridas.
O Castelo da Boa Esperança também se localiza no centro e é
considerada uma das principais atracções da Cidade do Cabo.
E viajamos para Port Elizabeth.
Port Elizabeth
Conhecida como a Cidade Acolhedora. Aqui a vida gira normalmente
em torno do Oceano. Algoa Bay, a faixa costeira de Nelson Mandela
Bay, possui 40 km de longas praias de areia branca. Com as suas
águas tépidas, a cidade é ideal para os apaixonados dos desportos
náuticos, e possui áreas protegidas para a natação, pesca, surfe,
mergulho, snorkelling e vela. É a cidade do surfe.
Bayworld engloba um oceanário, museu e parque de serpentes.
Ostenta os Sete Grandes da vida selvagem. Os Sete Grandes

consistem nos tradicionais Cinco Grandes e incluem o tubarão
branco e a baleia franca austral.
O local mais elevado do Mundo para a prática de bungee jumping
encontra-se em Bloukrans River Bridge, no Storms River. O salto
ousado e cheio de adrenalina a partir desta ponte afiança uns
ofuscantes 216 metros de emoções fortes.
Mas a próxima caminhada é até Durban.
Durban
Quilómetros de areia macia, ondas fantásticas para o surfe e bom
tempo todo o ano. A costa oferece uma combinação de extensas
praias e enseadas rochosas banhadas pelo Oceano Índico. A vida
nocturna abunda nesta cidade portuária onde existem inúmeros
pubs e restaurantes ao longo do passeio marítimo.
São inúmeras e multifacetadas as coisas que aqui se podem
fazer. Como observar a vida marinha no Ushaka Marine World
ou nadar num mar subtropical pela manhã, e subir ao topo
das Montanhas do Drakensburg a 3 000 metros de altitude. O
Ukhahlamba Drankensberg Park é Património Mundial e tratase da cadeia de montanhas mais elevada de África. Património
Mundial é também Isimangaliso (Greater St Lucia Wetlands).
Também se pode aprender como se vive actualmente numa
township urbana fazendo um percurso pelos shebeens (são
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considered one of the main attractions of Cape Town.
And we travel to Port Elizabeth.
Port Elizabeth
It is known as the friendly city. Here, life usually revolves around
the ocean. Algoa Bay, the coastal strip of Nelson Mandela Bay,
has 40 km of beaches with protected areas for swimming,
fishing, surfing, scuba diving, snorkeling and sailing. It is a
surfing city.
Bayworld includes an oceanarium, a museum and snake park.
It boasts the Seven Great wildlife. The Seven Great consist of the
traditional Big Five and include the white shark and southern
right whale.
The highest point for bungee jumping is in the Bloukrans Bridge,
near Storms River - it’s the highest commercial bungee jump in
the world. A bold and full of adrenaline plunge from this bridge
secures a dazzling 216 meters of strong emotions.

But the next walk is up to Durban.
Durban
Endless stretches of sandy beaches, fantastic waves for
surfing and good weather all year round. The coast offers a
combination of sandy beaches and rocky coves bathed by the
Indian Ocean. Nightlife abounds in this port city where there
are numerous pubs and restaurants along the beachfront.
There are numberless and different things that you can do
like observe marine life in the Ushaka Marine World, swim
in a subtropical sea in the morning, or climb to the top of
the Drakensburg Mountains at 3 000 meters altitude. The
Ukhahlamba Drankensberg Park is World Heritage and it is
the highest mountain range in Africa. Isimangaliso is also
World Heritage (Greater St Lucia Wetlands).
You can also learn how life currently is in an urban township
by doing a city tour of shebeens (typical taverns of the
townships where many times you can watch live music). The
race of sardines on the beaches in Durban’s south coast is a
natural phenomenon, usually in June and July, that will not be
seen anywhere else in the world.
No trip to South Africa can be complete without a passage
through Victoria Falls, a leap from the northern border. Named

tavernas, tascas típicas das townships onde muitas vezes se pode
assistir a música ao vivo). A corrida às sardinhas nas praias da
costa Sul e de Durban é um fenómeno natural, normalmente
nos meses de Junho e Julho, que não se verá mais em nenhuma
parte do Mundo.
Nenhuma viagem à África do Sul pode ficar completa, sem
uma passagem por Victoria Falls, a um pulo da fronteira norte.
Chamada Mosi ao Thunya (o fumo que sobe) pelos locais, esta
incrível massa de água, oferece uma diversidade de aventuras ao
ar livre, desde voltas de helicóptero sobre as cataratas a safaris
de elefante pela selva.

the Mosi Thunya (the smoke that rises) by the locals, this
amazing mass of water offers a variety of outdoor adventures
from a helicopter tours on the waterfalls to elephant safaris in
the jungle.

Espera-nos uma viagem de cerca de 600 km. E voltamos a
Joanesburgo para nos deslocarmos até ao Soccer City, que vai
ser o palco das emoções fortes pois é a hora de decidir quem vai
ser o Campeão do Mundo. É a jol (festa) do futebol.

Ahead we have a journey of about 600 km. And we get back
to Johannesburg to go to the Soccer City, which will be the
setting of strong emotions as it is time to decide who will be
the World’s Champion. It is the jol (party) of football.

Évora vista do alto da Sé Catedral / Évora vista do alto da Sé Catedral
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ÉVORA

ÉVORA
Património com História
/ History and Heritage in one place
TEXTO / TEXT SÍLVIA POUSEIRO
FOTOs / PHOTOS Carlos Neves/CME

Sobre uma vasta planície que se estende ao sul de Portugal, na região do Alentejo, surge recortada Évora. Esta cidade
do Mundo é fruto de uma diversidade de culturas seculares. Uma valiosa herança cultural com raízes que remontam ao
tempo do Império Romano, conservando também vestígios das influências que recebeu de diversas civilizações e culturas.
/ On a vast plain that stretches south of Portugal, in the Alentejo region, shows up an outlined Évora. This world city is the
result of a variety of secular cultures. A rich cultural heritage with roots that date back to the Roman Empire, which also
retains traces of the influences received from various civilizations and cultures.
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Centro Histórico de Évora, rodeado de uma
vasta cintura de muralhas medievais, está
classificado como Património da Humanidade
pela UNESCO. Considerado um modelo de
preservação dos vestígios do passado, o centro
é constituído por um emaranhado sinuoso de artérias,
por ruas estreitas e labirínticas, que ou desembocam em
praças inundadas de luz, ou vão dar a largos ou pátios onde
quase sempre podemos encontrar fontes ou chafarizes.

P/

Vista panorâmica da cidade de Évora / Vista panorâmica da cidade de ÉvoraCatedral

Convida a aventurarmo-nos num périplo por entre as ruas
que têm nomes curiosos, e cujas temáticas evidenciam a
riqueza a vários níveis que inundou a cidade.
Na rua Vasco da Gama, que anteriormente era designada
de rua das Casas Pintadas, morou Vasco da Gama,
navegador português a quem se deve a descoberta do
caminho marítimo para a Índia. Nessa residência encontrase um pequeno claustro manuelino decorado com frescos
quinhentistas representando sereias e animais fantásticos.
Perto desta rua encontra-se a Praça do Giraldo, para
onde quase todos os caminhos confluem. Praça central
da cidade histórica, com arcadas medievais, e a Igreja
de Santo Antão. É considerada a sala de visitas da urbe.
Centro de convívio com as suas animadas e simpáticas
esplanadas, com uma fonte quinhentista em mármore,
finalizada por uma coroa de bronze. As suas oito
carrancas, também de bronze, correspondem às ruas que
desembocam neste espaço.
Se sairmos da Praça do Giraldo pela rua da República
vamos desembocar à esquerda num pequeno largo onde
se ergue a Igreja de Nossa Senhora da Graça.
Indo pela rua 5 de Outubro vamos até ao Largo Marqueses
de Marialva onde nos deparamos com a grandiosidade da
imponente catedral, a Sé de Évora, que encerra numa das
torres o valioso Museu de Arte Sacra.
Um pouco acima da Sé, temos o Largo Conde Vila Flor,
onde se pode encontrar o Museu de Évora, a Igreja e
Convento de Lóios, o Palácio dos Duques de Cadaval.
Também aqui no Largo Conde de Vila Flor, encontrase o Templo Romano, um dos monumentos que é
obrigatório visitar, e que se situa no ponto mais alto da
cidade. Mantém intactas muitas das elegantes colunas de
mármore de Estremoz, finamente decoradas. Existe do
lado norte um jardim de onde é possível desfrutar de um
belo panorama em que podemos vislumbrar uma vasta
planície do Alentejo.
No Largo de São Francisco, surge a Igreja de São Francisco
que incorpora a Capela dos Ossos, com os pilares e as
paredes completamente revestidos por ossadas.
Cerca de 13 km a Oeste de Évora, encontra-se o
Cromeleque dos Almendres, recinto megalítico com as
suas pedras alinhadas em círculo, um importante conjunto
de menires estruturados, não só na Península Ibérica
como também na Europa.

Cromeleque dos Almendres / Cromeleque dos Almendres
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Respira-se um ambiente que oscila entre o medieval e o
contemporâneo, com laivos do passado sempre vivos no
presente.
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he historical center of Évora, surrounded by
a vast ring of medieval walls, is classified as
World Heritage by UNESCO. Considered as a
model for preserving the traces of the past, the
center consists of a sinuous tangle of arteries
through narrow winding streets that end in squares
flooded with light, or in large squares or terraces where
we can often find water fonts or fountains.
The city calls to step into a tour through the streets that
have curious names, and whose themes highlight the
various wealth, levels that invaded the city. On Vasco da
Gama Street, which was previously designated as Painted
Houses Street, lived Vasco da Gama, the Portuguese
navigator who discovered the sea route to India. In
this residence there is a small Manueline cloister with
sixteenth century frescoes representing sirens and
fantastic animals.
Near this street is Giraldo Square, where almost all
paths converge. It’s the central square of the historic city,
with medieval arches, and the Church of Santo Antão.
It is considered the parlor of the city with its lively cafés
and friendly terraces, with a sixteenth-century marble
fountain, completed by a crown of bronze. Its eight bronze
gargoyles match the streets that flow into this space.
If we walk away from Giraldo Square into República
Street, we will find on the left a small square where the
Church of Our Lady of Grace stands.
Going down the 5th October Street, we arrive to the
Marquis of Marialva Square where we are faced with the
grandeur of the imposing Cathedral, which contains in
one of its towers the valuable Sacred Art Museum.
A little above the Cathedral, there’s the Largo do Conde
Vila Flor, where you can find the City Museum, the Loios
Church and Convent, the Palace of the Dukes of Cadaval.
Also here in Largo Conde de Vila Flor, is the Roman
Temple, a monument that is worth visiting, and which is
the highest point of the city. It keeps intact many of the
elegant finely decorated marble columns of Estremoz.
There is a garden on the north side where you can enjoy
a beautiful landscape where you can envision a vast plain
of Alentejo.
In the Largo de Sao Francisco, there’s the Church
of San Francisco that includes the Chapel of Bones,
with the pillars and walls completely coated by bones.
About 13 km west of Évora you can find Cromeleque
dos Almendres a megalithic monument from the
Neolithic with its megalithic stones aligned in a circle, an
important set of structured menhirs, not only in Iberian
peninsula but also in Europe.

Templo Romano / Templo Romano

There’s an atmosphere that ranges from medieval and
contemporary, with hints of the past always alive in the
present.
Sé Catedral / Sé Catedral
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OS NEGÓCIOS DAS GRANDES MARCAS...
FORA DAS PASSERELES!
THE BUSINESS OF BIG BRANDS ...
OUTSIDE THE CATWALKS!
POR / BY

CARINA METELLO

Dior Institut / Plaza Athénée

A

P/

lguma vez pensou em ver alta-costura fora
das passerelles e dentro do seu computador?
Alguma vez imaginou estar num comboio de
alta velocidade completamente decorado por
Lacroix? Alguma vez lhe passou pela cabeça
telefonar de um telemóvel Dolce & Gabbana? E tocar numa
guitarra Chanel?
A alta-costura, as marcas, os designers moldaram-se
aos nossos tempos e re-inventaram-se ao renascer em
outras vertentes, outra forma de renovar e diversificar a
sua área de negócio, gerando milhões de dólares só com a
utilização do seu nome.
A exclusividade de adquirir um vestido Chanel em altacostura passa agora para outros bens materiais, tais como
telemóveis, pranchas de surf, skis da neve ou até mesmo
guitarras. A moda expandiu-se para fora das passerelles,
transformando estas marcas num estilo de vida, ou seja,
não só a forma “como vestimos”, mas também “onde
vivemos”, onde “passamos férias”, em que hotéis “ficamos
hospedados”, até à mais simples forma de “viajar”.
Algumas marcas como a Versace, Lacroix, Armani,
Bulgari, Ferragamo ou Dior, descem das passerelles e
utilizam o mesmo glamour e exclusividade para criar
hotéis excepcionais e únicos no mercado mundial. A marca
Ferragamo foi a primeira a entrar no negócio hoteleiro
e já conta com quatro hotéis em Itália. O Portrait Suite,
inaugurado em 2006 e localizado na cidade de Roma,
ganhou o European Hotel Design Awards. A Casa Armani
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ave you ever thought to see haute couture
out of the catwalks and into your computer?
Have you ever imagined being in a high-speed
train completely decorated by Lacroix? Has it
ever crossed your mind making a phone call
using a Dolce & Gabbana mobile phone? Or play a Chanel
guitar?
The haute couture, the brands, the designers have shaped
up to our time and re-invented themselves by being reborn
in other areas, another way to renew and diversify their
field of business, generating millions of dollars just by
using their name.
The exclusivity of purchasing a Chanel dress in haute
couture is now in other goods such as mobile phones,
surfboards, skis or even guitars. Fashion has expanded to
outside the catwalks, making these brands into a lifestyle,
for instance, not only how to “dress like” but “where we
live,” where “we spend our holidays,” which hotel “we
stayed at”, to the simplest form of “travelling”.
Some brands like Versace, Lacroix, Armani, Bulgari,
Ferragamo and Dior, get down the catwalk and use the
same glamour and uniqueness to create exceptional and
unique hotels in the world market. Ferragamo was the
first to enter the hotel business and it already has four
hotels in Italy. The Portrait Suite, for example, opened in
2006 and is located in Rome, already won the European
Hotel Design Awards. Armani “Group” prepares a
“collection” of seven luxury hotels and three resorts. At

Portrait Suite Rome

prepara uma “colecção” de sete hotéis de luxo e três
resorts. No final de 2009 vai abrir uma unidade em Burj,
no Dubai, com 160 quartos e suites e 144 residências
turísticas. Recentemente a Bulgari, inaugurou o seu
segundo hotel, o Resort Bulgari localizado em Bali; um
verdadeiro retiro de 59 villas com vista para o Oceano
Índico, decoradas faustosamente com uma mescla entre o
exótico e o moderno.
Em 2000 a Versace estreou-se com um Palazzo que leva
o seu nome, o único hotel seis estrelas da Austrália e o
mais caro do País. O próximo hotel desta marca italiana
será o Palazzo Dubai, um hotel com 200 quartos e 204
vilas residenciais, uma praia com sistema de refrigeração
no solo - que manterá a areia a 22 °C - e três
piscinas com peixes e corais.
A Dior associou o seu nome a um Spa,
com a abertura do Dior Institut, no Hotel
Plaza Athénée em Paris, que conta
com cinco suites, uma sala VIP e um
espaço lounge para relaxamento.
Christian Lacroix foi convidado
para redesenhar os assentos
do comboio expresso francês, o
TGV Atlantique. Com uma linha
futurista, este criador multicolor
redesenhou uma nova forma de
viajar, em estilo!
Esta nova tendência de criar
estilos de vida, passa também pelos
gadgets que utilizamos diariamente,
como por exemplo os telemóveis, que
passaram de meros objectos utilizados
apenas para a comunicação a objectos de luxo e
sedução. A D&G lançou em 2005 uma linha exclusiva
dos telemóveis Motorola Razr com um design elegante e
sofisticado, considerado um objecto de luxo e uma peça de
arte tecnológica. A estes, segue-se Giorgio Armani, que em
parceria com a Samsung, cria o modelo P520 - um pequeno
objecto exclusivo da marca. Um novo fôlego criativo ao
alcance de muito poucos.
Já em Portugal, à semelhança das marcas internacionais,
mas numa escala inferior, a Lanidor não escapa a estas
tendências mundiais: vai dar o seu nome a um hotel de
charme, e mesmo aqui em pleno coração de Lisboa.

the end of 2009 a unit will open in Burj in Dubai with 160
rooms and suites and 144 holiday dwellings. Recently,
Bulgari has launched its second hotel, the Bulgari Resort,
located in Bali, a true haven of 59 villas overlooking the
Indian Ocean, decorated with a sumptuous blend of exotic
and modern.
In 2000, Versace opened with a Palazzo that bears his
name, the only six-star hotel in Australia and the most
expensive in the country. The next hotel of this Italian
brand is the Palazzo Dubai, a hotel with 200 rooms and
204 residential villas, a beach with a cooling system on the
ground - that will keep the sand at 22 ° C - and three pools
with fish and coral.
Dior associated its name to a SPA, with the
opening of Dior Institut at the Plaza Athénée
Hotel in Paris, which has five suites, one
VIP room and a lounge for relaxation.
Christian Lacroix was invited
to redesign the seats in the
French express train, the TGV
Atlantique. With a futuristic
line, this multicolor designer
redesigned a new way to travel
in style!
This new trend of creating life
styles is also in the gadgets
we use daily, such as mobile
phones, which have passed
from mere objects used only for
communication to objects of luxury
and seduction. D&G in 2005 launched
an exclusive line of Motorola Razr
phone with a stylish design, considered an
object of luxury and a piece of technological art.
Following these is Giorgio Armani, who in partnership
with Samsung, creates the model P520 - a small
object exclusively of the brand. A new creative impetus
accessible to very few.
In Portugal, similar to the international brands, but on
in a smaller scale, Lanidor does not escape these global
trends: it will give its name to a boutique hotel, and right
here in the heart of Lisbon.
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Dar uma
ajuda à HELPO
/ Give HELPO
a hand
Helpo significa “ajudar” em
esperanto. “Ajudar” porque vivemos
num Mundo em que muita gente
apenas consegue viver com dignidade
e gozar os seus direitos fundamentais
através da ajuda de alguém.

P/
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Helpo é uma Organização Não Governamental
para o Desenvolvimento (ONG) de origem
portuguesa que nasceu a 26 de Novembro de
2004.
Leva a cabo programas de apoio continuados,
projectos de assistência, ajuda humanitária, e educação
para o desenvolvimento, em múltiplos países. As equipas
da Helpo trabalham em permanência no terreno,
num contacto constante e directo com escolas, pais,
comunidades e crianças abrangidos pelos programas de
apoio.
Apoia hoje mais de 3 500 crianças e suas famílias,
intervindo em Portugal, Moçambique e S. Tomé e Príncipe,
e tendo como grande objectivo devolver um sorriso a
milhares de crianças desfavorecidas.
O Programa de Apadrinhamento de Crianças à Distância
(PACD), representa uma ajuda com rosto. Periodicamente
os padrinhos contribuem para a melhoria das condições de
vida de uma criança e da sua família, recebendo também,
quando possível, informações acerca da criança apoiada, da
comunidade onde esta reside e dos projectos que as suas
contribuições permitem levar a cabo.
A Helpo estimula a vinda de padrinhos ao terreno: prepara
a sua visita, transporta-os até à comunidade onde vive o seu
afilhado e leva-os a visitar outros projectos.
Todas estas iniciativas são proporcionadas pelos padrinhos
e madrinhas que têm vindo a construir, através de um gesto
simples mas muito significativo, um mundo mais humano.
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Helpo means help in Esperanto.
“Help” because we live in a World
where many people can only live with
dignity and enjoy their fundamental
rights through the help of someone.

H

elpo is a Portuguese Non-Governmental
Organization for Development (NGOD). It was
born on November, 26 2004.
It carries out continued support programs,
assistance projects, humanitarian aid, and
education towards development and human development in
many countries.
Helpo teams work permanently on the ground, in constant
and direct contact with schools, parents, communities and
children covered by support programs.
Nowadays, it helps more than 3 500 children and their
families in Portugal, Mozambique and S. Tome and
Principe, with the ultimate goal to give back a smile to
thousands of underprivileged children.
The Sponsorship Program for Children at Distance (SPCD)
represents an aid with a face. Periodically, the godparents
contribute to the improvement of a child’s living conditions
and the family and receive, whenever it’s possible,
information about his/her godchild, the community where
he/she lives and projects that they contribute to.
Helpo encourages godparents to visit the places: it prepares
the trip; it leads them to the community where their
godchild lives and takes them to visit other projects.
All these initiatives are provided by the godfathers and
godmothers who have been building, through a simple but
very significant gesture, a more humane world.

De entre as visitas efectuadas ao terreno, damos destaque à
de Carlos Almeida, a primeira pessoa a tornar-se padrinho
da Helpo. Assim que teve oportunidade, visitou o seu
afilhado Alberto Carlos. Eis o testemunho na 1.ª pessoa:
«Quando fiz a pergunta “Quem é o Alberto Carlos?”, de
entre o grupo de crianças, um destacou-se pelo facto de ter
sapatos calçados e uma roupa que parecia ser a de domingo.
Quando me aproximei dele e tentei dialogar, a única forma
de comunicação que arranjou foi a de desenhar com o pé no
chão… Escondido por trás dos seus 6 anos, Alberto Carlos…
fala pouco, não está habituado a ser o centro das atenções
nem a ver a sua comunidade invadida por estranhos que o
vieram visitar. Aquelas crianças estão tão pouco habituadas
a bens materiais, que nem sequer queria desembrulhar
os presentes que lhe levei… O Alberto Carlos ficou muito
impressionado com um dos presentes que lhe ofereci: o
conjunto de 5 carrinhos. De tal forma que se limitou a olhar
para eles com encanto mas sem querer estragar a caixa. Mas
o que fez as delícias do pequeno Alberto Carlos e de todas as
crianças daquela comunidade foi um objecto que … conseguiu
pôr-lhes um sorriso de orelha a orelha: uma bola de futebol!!!
Rapidamente decidi pegar na bola e brincar com quem se
quisesse juntar. O Alberto Carlos de imediato… tirou as mãos
que teimosamente não saíam dos bolsos, descalçou-se e aí
assim, estava preparado para atacar a bola da forma que está
mais habituado, com os pés a sentir a areia do solo que não
sente o sabor da água há muito tempo.
Como professor que sou…foi marcante sentir que em África
ir à escola é um luxo, que as crianças realmente querem
aproveitar. Para o Alberto Carlos e para os outros meninos,
a escola significa esperança e isso também me marcou.
Como também me marcou o facto de a fotografia que eu
enviei para o meu afilhado ter sido guardada pelos pais que
orgulhosamente a mostravam aos vizinhos.
Senti que apesar de viver num país desenvolvido, em certos
aspectos desaprendemos as coisas boas da vida como brincar
sem concessões, sem necessidade de vários brinquedos
diferentes, ou luz eléctrica para iluminar os nossos sonhos.
Para além disso, passados alguns meses continuo a sentir o
arrepio que tive, ao ver o sorriso daquelas crianças por causa
de uma simples bola. Por tudo isto e por muito mais África
marcou-me e continuará sempre a marcar.»

Consulte / Check
www.helpo.pt

Among the visits, we will highlight the one of Carlos Almeida, the first person to become godfather of Helpo.
As soon as he had the opportunity he visited his godson Alberto Carlos. Here is the 1st person testimony:
“When I asked ‘Who is Alberto Carlos?’ among the group of children, one stood out for having shoes and clothes that looked like the Sunday clothes.
When I approached him and tried to chat the only way he could find to communicate was to draw with his foot on the floor… Hidden behind his
6-year-old Alberto Carlos…is not talkative, he is not used to being the center of attention, and watching his community being invaded by strangers
who came to visit him. Those children are so little accustomed to get any presents that he does not even want to unwrap the gifts that I brought…
Alberto Carlos was very impressed with the 5 cars set that I offered him. So much that he merely stared at them without wanting to mess up the box.
But what delighted little Alberto Carlos and all the children in that community was an object that…managed to put a smile from ear to ear at all boys
present: a football ball!
Promptly I decided to get the ball and play with those who wanted to join. Alberto Carlos readily …took his hands off the pockets, which stubbornly
would not come out, he took off his shoes and finally he was prepared to attack the ball the way he is more used, with his feet feeling the ground
sand which doesn’t have a drop of water for a long time.
As a teacher…it was really rewarding to feel that in Africa going to school is a luxury that children really want to profit from.
To Alberto Carlos and to other children, school means hope and that made a strong impression on me, too. The fact that the picture I sent my
godchild was kept by his parents, who proudly show it to the neighbours, also impressed me.
I felt that despite living in a developed country in certain aspects we unlearn the good things in life like playing without compromise, without the need
for several different toys, and electric lights to illuminate our dreams. Furthermore, after a few months I still feel the chill I had when I saw those
children’s smiles because of a simple ball. For all these reasons and many more Africa left a strong impression on me and it always will. “
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/ From the
Copenhagen
conference to
your flight

Da conferência
de Copenhaga
ao seu voo

E

ste início de Dezembro, mais precisamente nos dias 7 a 18, Copenhaga
estará no centro das atenções do Mundo inteiro.
Decorrerá, nesta maravilhosa cidade dinamarquesa, a “15.ª
Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climatéricas”. Esta
será a última conferência a ocorrer entre chefes de Estado antes
do fim do Protocolo de Quioto e, na sua agenda, encontra-se um ponto de vital
importância, a discussão e, esperamos, apresentação, da resposta dos Chefes de
Estado mundiais às alterações climáticas que se têm agudizado nos últimos anos.
Como é sabido, a questão ambiental tem sido amplamente debatida nos últimos
anos, sendo que, com o agravar do aquecimento global e o acelerar da redução da
calote polar, o aquecimento global tornou-se uma realidade impossível de ignorar.
Contudo, a defesa das questões ambientais tem sido ignorada nos últimos anos
pelas diversas nações considerarem que ambiente e progresso económico são
conceitos, se não opostos, pelo menos dificeis de conciliar.
É engraçado contudo notar que esta linha de pensamento começa a ser
abandonada para bem do planeta e de todos nós face aos acontecimentos
climáticos mais recentes. Os avultados custos suportados pelos Estados em
resultado de cheias e outros fenómenos naturais, os quais se prevêem cada vez
mais frequentes começam a ser levados em conta ao lado de outras vantagens
económicas que podem advir de uma política ambiental organizada, como por
exemplo, a criação de novos postos de trabalho e o desenvolvimento de novas
indústrias hoje, infelizmente, ainda frágeis.
É neste prisma, de inclusão da questão ambiental nas “contas” da economia
de mercado, que se espera que a presente cimeira venha a trazer importantes
novidades. Não podendo ser o Estado, por si, através da alocação da receita
pública resolver o problema ambiental, é necessário que se criem os mecanismos
que incentivem a sustentabilidade ambiental enquanto exercício atractivo para a
iniciativa económica privada.
Exemplo dessa mercantilização do ambiente é o sistema europeu de licenças
de emissões de CO2, que prevê o controlo do número total de emissões de CO2
emitido pelas transportadoras aéreas, sistema ambiental em que, diga-se, a
STP Airways se encontra envolvida. A partir do ano de 2011, todos os voos da STP
Airways, S.A.R.L. irão ser, assim, mais ambientais e de consciência ecológica.
Para si, enquanto passageiro, poderá ter a certeza que, por todo o CO2 emitido
pela aeronave em que voa, será utilizada uma licença de emissão de CO2,
licenças essas lançadas no mercado e cuja receita será, por sua vez, aplicada em
investimentos ambientais em todo o Globo.
Porque o Homem se desenvolveu ao longo da História através da inovação e
cooperação, vamos hoje e no futuro cooperar no desenvolvimento do equilíbrio
ambiental.

P/
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n the beginning of December, more precisely from the 7th until the 18th,
Copenhagen is the center of attention of the whole world.
It will take place in this wonderful Danish city, the “15th Conference of
the United Nations on climate change.” This will be the last conference
to take place amongst the heads of state before the end of the Kyoto
Protocol and in its agenda, there is a vital point, the discussion and, hopefully,
the presentation of the heads of state’s response to global climate changes
that have been heightened in recent years.
As it is known, the environmental issue has been extensively discussed
in the last couple of years and with the worsening of global warming and
accelerating process of the reduction of polar ice, global warming has become
a reality impossible to ignore. However, the protection of the environment has
been ignored in recent years by many nations that consider environmental
and economic progress simply concepts, if not opposed, at least difficult to
reconcile.
It’s curious to notice, however, that this line of thought begins to be
abandoned for the sake of the planet and all of us in face of the most recent
weather events. The significant costs borne by states as a result of floods and
other natural phenomena, which its frequency is expected to be increasing,
are starting to be taken into account alongside other economic benefits that
can result from an organized environmental policy, such as the creation of
new jobs and development of new industries, unfortunately still fragile today.
It is in this light, the inclusion of environmental issues in the “balance
sheet” of the market economy, that it is expected that this summit will bring
important news. As it cannot be the state itself, through the allocation of
government revenue to solve the environmental problem, it is necessary
to create mechanisms that encourage environmental sustainability as an
attractive exercise to private economic initiative.
An example of this commercialization of the environment is the European
system of CO2 emissions license, which intends to monitor the total number
of CO2 emitted by air carriers, an environmental system in which, by the
way, STP Airways is involved. From 2011, all flights of STP Airways Limited
will therefore be more environmentally and ecologically aware. For you, as
a passenger, you can be sure that, for all the CO2 emitted by the aircraft
on which you fly, it will be used a CO2 emission license, which exist in
the market, and whose revenue will, in turn, be applied to environmental
investments around the Globe.
Because Man has evolved throughout history through innovation and
cooperation, we will cooperate today and in the future with the development of
environmental balance.

Consulte / Check
http://unfccc.int
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Laudrée

15h30
Dirija-se ao Champs Elysées e não perca a
casa de chá Ladurée. Prove o ilustre Macaron,
um pequeno bolo seco por fora e cremoso por
dentro. Existem mais de 20 sabores...será difícil
escolher apenas um. Atreva-se!
/ Go to the Champs Elysees and do not miss the
Ladurée teahouse. Try the renowned Macaron,
a small dry cake on the outside and creamy in
the inside. There are over 20 flavours ... it will be
hard to choose just one. Dare!

PARIS

17h

Cidade Luz / The City of Lights

Paris é a capital cosmopolita da França e a mais visitada do mundo. É conhecida como a “Cidade Luz”. Tal
reputação deve-se, possivelmente, ao facto de ser um dos lugares mais bonitos e românticos do Mundo.
/ Paris is the cosmopolitan capital of France and the most visited city in the world. It’s known as the city of lights.
Such reputation is due, possibly, to the fact that it is one of the most beautiful and romantic places in the world.

Acordeàs8h/ Wakeupat8h

Dê uma olhadela às últimas tendências de moda na famosa Rue
Cambon onde pode visitar lojas como a Chanel, Louis Vuitton e onde
pode ficar a conhecer o apartamento de Coco Chanel (número 31).
Desça até à Faubourg Saint Honoré e deslumbre-se com as montras
da Hermès.
/ Take a look at the latest fashion trends in the famous Rue Cambon
where you can visit stores like Chanel, Louis Vuitton and visit the
apartment of Coco Chanel (number 31). Scroll down to the Faubourg
Saint Honoré and marvel at the windows of Hermès shop.
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Almoço /Lunch

Em direcção ao Boulevard Haussmann, dirija-se ao Museu JacquemardAndré. Desfrute de uma salada, do prato do dia e experimente uma
sobremesa da pastelaria francesa. Aproveite para fazer a digestão e
visite o museu, uma casa apalaçada do século XIX, com pinturas e
móveis da época.
/ Towards the Boulevard Haussmann, go to the Museum JacquemardAndré. Enjoy a salad, the dish of the day and try a French pastrie as a
desert. While you digest your lunch, visit the museum, a palatial house of
the nineteenth century, with paintings and furniture of that period.

Museum Jacquemard-André

10h

Noite
Night

/ Enjoy a typical French petit déjeuner at Les Deux Magots, the famous
café/restaurant in the student neighbourhood Saint-Germain des Prés.
Try the famous croissant or a pain au chocolat. Enjoy the daily Parisian
flavour of these relics.

Hermès

Saboreie o petit déjeuner tipicamente francês no Les Deux Magots, o
famoso café/restaurante no bairro dos estudantes Saint-Germain des
Prés. Prove o famoso croissant ou um pain au chocolat. Desfrute o
quotidiano parisiense ao sabor destas relíquias.

Aproveite o seu fim
de tarde e faça umas
“comprinhas” nas
famosas Galeries
Lafayette. Seduza-se
pelas variadas marcas
e renove o seu armário.
Experimente os novos
perfumes e cremes e
traga um souvenir para a
família.
/ Enjoy your evening and
make some “shopping”
in the famous Lafayette
Galeries. Let the various
brands allure you and
give a face-lift to your
wardrobe. Try the new
fragrances and creams
and bring a souvenir for
the family.

Crazy Horse

2meet

TEXTO / TEXT Danielle Metello

Comece a sua noite na Place du Tertre, saboreando um copo de champagne no
meio dos artistas e aproveite e faça o seu próprio retrato.
Para o jantar, delicie-se ou assistindo ao conhecido espectáculo Crazy Horse,
ou no Chez Michou, o verdadeiro espectáculo de travestis, mundialmente
reconhecidos.
Se gostar mais de um ambiente trendy, vá até ao Hotel Costes (Rue St. Honoré)
conhecido pela sua extraordinária decoração e comida fashion com clientes
topo de elite. Um must...
Para finalizar divirta-se ao som dos últimos êxitos da música internacional no
Queens (Av. Champs Elysées) ou descontraia bebendo um copo no verdadeiro
Buddha Bar.
/ Start your night at the Place du Tertre, savouring a glass of champagne in the
middle of the artists and take the chance to make your own picture.
For dinner, have fun while watching the well-known Crazy Horse show, or at
Chez Michou, watching a real show of travesties, worldly renowned.
If you are more into a trendy atmosphere, head to the Hotel Costes (Rue St
Honore) known for its extraordinary decor and fashion food with top elite
customers’. A must… see!
Finally enjoy the sound of the latest successes of the international music in
Queens (Av Champs Elysees) or relax with a drink in the original Buddha Bar.
eaa magazine 04 05

Expo2010

A presença de Portugal na Expo de Xangai, na China já está
oficializada. Coube à Parque Expo, a responsabilidade de colocar a
presença portuguesa no evento. O pavilhão de Portugal terá 6 000
metros quadrados, uma capacidade para receber 1 200 visitantes, e vai
estar localizado na zona europeia da Expo. No site oficial já é possível
ver alguns dos fantásticos pavilhões que vão ser erguidos no recinto e
que passarão a ser parte integrante de uma nova face urbanística de
Xangai. A Expo 2010 poderá ser visitada de 1 de Maio a 31 de Outubro
de 2010 e são esperados entre 70 a 100 milhões de visitantes.

Live
Earth
No dia 18 de Abril de 2010 o mundo vai ficar atento à nova edição do
Live Earth. O evento foi criado em 2007 e teve como base o livro Uma
Verdade Inconveniente, do ex-vice-presidente dos Estados Unidos Al
Gore.
Estão previstos eventos e espectáculos em diversas cidades em
todo o Mundo. Buenos Aires, Singapura, Cidade do Cabo, Chicago,
Hong Kong, Londres, Los Angeles, Manchester, Melbourne, México,
Milão, Nova York, Rio de Janeiro, São Paulo, Estocolmo, Toronto e
Washington são algumas das cidades participantes.
A edição de 2010 terá como proposta a consciencialização sobre as
origens e consequências da crise mundial em relação à falta de água
potável. Com o nome oficial de “Dow Live Earth Run for Water” o
evento será patrocinado pela empresa química Dow, que integra o
grupo de indústrias Union Carbide.
Em 1984 uma indústria pertencente à Union Carbide foi responsável
por uma das maiores catástrofes ambientais já registadas. Em
Dezembro daquele ano houve uma fuga de gás pesticida de um
depósito da empresa na Índia. Segundo a Amnistia Internacional, entre
22 e 25 mil pessoas morreram em consequência da contaminação.
Além de caminhadas e corridas nas cidades participantes, serão
realizados espectáculos e outras actividades.

P/

E/
The presence of Portugal in Expo Shanghai, China is official. The
responsibility to mark the Portuguese presence in the event was given
to the Expo Park. Portugal’s pavilion will have 6 000 square meters, it
can accommodate 1 200 guests, and will be located in the European
Expo area. In the official site, it is already possible to see some of the
fantastic pavilions that will be erected on the premises and which will
be part of a new face of urban Shanghai. Expo 2010 can be visited from
May the 1st until October the 31st 2010 and will be expected between
70 to 100 million visitors.

E/
On April the18th, 2010 the world will be aware of the new edition of
Live Earth. The event was created in 2007 and was based on the book
An Inconvenient Truth, by the former vice president of the United States
Al Gore.
Events and shows are scheduled in various cities around the world.
Buenos Aires, Singapore, Cape Town, Chicago, Hong Kong, London,
Los Angeles, Manchester, Melbourne, Mexico, Milan, New York, Rio de
Janeiro, Sao Paulo, Stockholm, Toronto and Washington are some of
the participating cities.
The 2010 edition intends to raise awareness of the origins and
consequences of the global crisis over the lack of drinking water. With
the official name of “Dow Live Earth Run for Water” the event will be
sponsored by Dow Chemical Company, part of the industry group Union
Carbide.
In 1984 an industry owned by Union Carbide was responsible for one of
the largest environmental disasters already registered. In December
of that year there was a gas leak from a pesticide storage company in
India. According to Amnesty International, between 22 and 25 thousand
people died as a result of contamination.
Besides walking and jogging in the participating cities, shows and other
activities will be held.

DR

P/

DR

WORLD

DR

2

go

TEXTO / TEXT CARINA METELLO

DR

TimBurton

Jay-z
Beyoncé
abertura do Mundial 2010
&

/ World Cup 2010 opening

O famoso casal de Hip-Hop fará as honras de abertura do Mundial de Futebol de
2010, na África do Sul. O convite feito pela FIFA estende-se aos não menos famosos
Black Eyed Peas e a diversos artistas africanos que darão início a este campeonato
mundial de futebol.
A abertura está marcada para o dia 10 de Junho do próximo ano no Orland Statium
no Soweto, que foi construído especialmente para a realização dos jogos.
E/
The famous couple of Hip-Hop will do the honors of opening the World Cup 2010 in
South Africa. FIFA’s invitation extends to the no less famous Black Eyed Peas group
and several African artists that will open this world football championship.
The opening is scheduled for June the 10th of next year in Orland Stadium in Soweto,
which was built especially for the Games.
P/
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MOMA

no /at

A partir do dia 22 de Novembro de 2009 e até 26 de Abril de 2010,
mais de 700 obras do artista plástico, escritor e cineasta americano,
vão estar expostas no Museu de Arte Moderna de Nova York (MOMA).
Tim Burton, o grande imperador do gótico, vai encher o terceiro
piso do Museu com os desenhos, pinturas, maquetas, storyboards,
guarda-roupa e adereços que utilizou nos filmes As Aventuras de
Pee-Wee, Eduardo Mãos de Tesoura, Batman, Ed Wood e Charlie e a
Fábrica de Chocolate.
A exposição retrospectiva chama-se “Tim Burton” e promete cobrir
a totalidade da carreira de realizador, produtor, argumentista,
fotógrafo, ilustrador, escritor e artista nascido na Califórnia dos anos
50. Também há desenhos de criança, projectos feitos para a escola
durante a adolescência ou já no California Institute of the Arts.

P/

E/
Starting on November the 22nd of 2009 until the 26th of April 2010,
more than 700 works by the artist, American writer and filmmaker,
will be exhibited in the Museum of Modern Art in New York (MOMA).
Tim Burton, the great emperor of the Gothic, will fill the third floor
of the museum with drawings, paintings, models, storyboards,
costumes and props used in films The Adventures of Pee-Wee,
Edward Scissorhands, Batman, Ed Wood and Charlie and the
Chocolate Factory.
The retrospective exhibition is called “Tim Burton” and promises
to cover the entire career of the director, producer, writer,
photographer, illustrator, writer and artist born in California in the
50’s. There are also children’s drawings, school projects made during
adolescence and already in the California Institute of the Arts.
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Robinson
Crusoé

Vulcão

Volcano por / by ABEL NEVES

portugal

OAnodo
PensamentoMágico
Theyearofthe
magicalthought

ReiÉdipo
KingOedipus

Breve
Sumário
da
História
deDeus
Brief
Summary
ofthe
History
ofGod

Blackbird

O Ano do Pensamento Mágico é uma
peça de Joan Didion baseada nas suas
memórias. Na noite de 30 de Dezembro
de 2003, Joan Didion e o seu marido,
John, entram em casa depois de visitar
a filha, Quintana, internada com uma
infecção generalizada. Joan e John
“sentam-se para jantar e a vida como
a conhecem termina”. John morre de
ataque cardíaco. Esta história mostra a
profundidade que só as grandes relações
têm e reflecte sobre a doença e a morte,
sobre a probabilidade e o acaso, sobre a
saudade e o amor.

E/
The year of the magical thought is a play
by Joan Didion based on her memories.
On the night of 30th November 2003,
Joan Didion and her husband, John,
come home after visiting their daughter,
Quintana, hospitalized with a generalized
infection. Joan and John “sit down to have
dinner and life as they know ends.” John
dies of a heart attack. This story shows
the depth that only great relationships
have and reflects on sickness and death,
chance and probability, love and longing.

12 Nov a 20 Dez
4.ª - Sáb 21h30
Dom 16h
Sala Garrett
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12th Nov to 20th Dec
Wed - Sat 21h30
Sun 16h

Escrita por Sófocles por volta de 427
a.C., Rei Édipo foi considerado por
Aristóteles o mais perfeito exemplo de
tragédia. No mito de Édipo, confrontamonos com as nossas perguntas sobre a
identidade do poder, a ascensão e queda
dos vitoriosos, a incerteza da vida, a
relação entre o público e o privado, o
desígnio do destino em oposição ao livre
arbítrio. Jorge Silva Melo apresenta uma
nova versão desta tragédia que é uma das
peças mais adaptadas e interpretadas em
todo o Mundo.

P/

E/
Written by Sophocles around 427 BC,
King Oedipus was considered by Aristotle
the most perfect example of tragedy.
In the Oedipus myth, we confront our
questions about the identity of power, the
rise and fall of the victors, the uncertainty
of life, the relationship between public and
private, the design of fate versus free will.
Jorge Silva Melo presents a new version
of this tragedy that is one of the most
read and interpreted plays throughout the
world.

18 Fev a 28 Mar
4.ª - Sáb 21h30
Dom 16h
Sala Garrett

18th Fev to 28th Mar
Wed - Sat 21h30
Sun 16h

Na hora de eleger o seu primeiro texto
enquanto director artístico do TNSJ,
Nuno Carinhas opta por regressar a Gil
Vicente. A escolha incide sobre um auto
de forte pendor religioso - Breve Sumário
da História de Deus. Estreado na corte de
D. João III “na era do Senhor de 1527”,
o auto propõe um especioso mosaico de
figuras e episódios bíblicos – da queda
do homem à ressurreição de Cristo – e
possui uma densidade retórica que,
cruzando a exaltação lírica e a vocação
satírica, amplia as potencialidades de
representação muito para lá do mero
intuito doutrinal ou do estrito plano da
devoção. Breve Sumário da História de
Deus revela-nos, afinal, a misteriosa
condição de criaturas cuja absoluta – por
vezes, desesperada – humanidade
se evidencia na demanda de Deus.

E/
At the time of electing his first text as
artistic director of TNSJ, Nuno Carinhas
chooses to return to Gil Vicente. The
choice is highly religious - Brief Summary
of the History of God. Premiered at the
court of King John III in 1527, this play
proposes a mosaic of biblical figures
and events – from the fall of man to the
resurrection of Christ - and has a density
of rhetoric, crossing the lyrical exaltation
and satirical vocation, that extends the
capabilities of representation far beyond
mere doctrinal intent or plan of strict
devotion. Brief Summary of the History of
God reveals to us, after all, the mysterious
condition of creatures whose absolute
- sometimes desperately - humanity is
evident in the demand of God.

8 a 31 Jan
4.ª - Sáb 21h30
Dom 16h
Sala Garrett

Tiago Guedes encena uma peça do
dramaturgo David Harrower, um dos
autores-revelação da escrita para teatro.
Ray, 56 anos, é confrontado com o seu
passado quando Una, 27 anos, aparece de
surpresa no seu local de trabalho.
Culpa, raiva, emoções fortes e cruas
surgem enquanto eles relembram a
relação apaixonada que ambos viveram
há 15 anos atrás. Blackbird fala de um
assunto delicado com sensibilidade e sem
juízos morais, questiona os limites da
nossa maneira de ver a vida, dos nossos
tabus, das nossas concepções de amor e
de abuso.

P/

P/

P/

Valdete vive os seus dias nas garras de
um monstro, o seu marido Samuel. Antes
de casar, sonhou com ele um amor feliz,
mas depois o nascimento de um filho cego
revela a natureza bizarra do seu homem.
Obcecado com a ideia do extermínio, de
acabar com os fracos, Samuel, uma noite,
entrega o seu pequeno filho à máfia do
tráfico de órgãos e, muito provavelmente
à morte. Prisioneira na sua própria casa,
algemada, Valdete resiste ao martírio, à
violação e, sempre na esperança de poder
saber onde está o seu querido filho, aceita
continuar a vida junto do homem que
odeia. Até que ele, alcoolizado, sofre um
ataque...

P/

8th to 31th Jan
Wed - Sat 21h30
Sun 16h

É uma peça inspirada na história
verídica de um marinheiro escocês
abandonado numa ilha do arquipélago
Juan Fernández. O público é convidado
a fazer uma viagem ao mundo fantástico
criado por Patrícia Portela, a partir da
obra de Daniel Dafoe e Michel Tournier,
que nos leva até à ilha que acolheu os
destroços do navio naufragado e o seu
único sobrevivente: Robinson Crusoé.
Durante 28 anos, Robinson aprende a
sobreviver na solidão até encontrar outro
homem: Sexta-Feira. Por entre privações
e muitas peripécias, os dois vão viver
aventuras emocionantes.

P/

E/
It is a play inspired by the true story of
a Scottish sailor casted on a deserted
island in the Juan Fernández archipelago.
The public is invited to make a trip to
the fantastic world created by Patricia
Portela, from the work of Daniel Dafoe
and Michel Tournier, which leads us to
the island that housed the wreckage of
the sunken ship and its sole survivor:
Robinson Crusoe. For 28 years, Robinson
learns to survive in the wilderness until he
finds another man: Friday. Among many
hardships and adventures the two will live
exciting adventures.

27 Fev a 28 Mar
4.ª - Sáb 21h30
Dom 16h
Sala Garrett

12th Feb to 20th Mar
Wed - Sat 21h30
Sun 16h

E/
Tiago Guedes stages a play from the
playwright David Harrower, one of the
revelations of the theater writing. Ray,
56, is confronted with his past when Una,
27 years old, shows up by surprise in
his workplace. Guilt, anger, strong and
raw emotions arise while they recall the
passionate relationship they both lived 15
years ago. Blackbird talks about a touchy
subject with sensitivity and without moral
judgments, questioning the limits of our
way of seeing life, our taboos and our
conceptions of love and abuse.

14 Jan a 21 Fev
4.ª - Sáb 21h45
Dom 16h15
Sala Estúdio

E/
Valdete lives her days in the grasp of a
monster, her husband Samuel. Before
getting married, she dreamed of a happy
love, but then the birth of a blind child
reveals the bizarre nature of her man.
Obsessed with the idea of extermination,
of ending with the weak.
One night, Samuel gives away his little
son to the traffic of human organs mob
and most likely to death. Prisoner in her
own house, handcuffed, Valdete resists
martyrdom, rape, and hoping to be able
to know where her beloved son is, agrees
to continue living with the man she hates.
Until one day, whilst drunk, he suffers an
attack...

26 Nov a 20 Dez
4.ª - Sáb 21h45
Dom 16h15
Sala Estúdio

26th Fev to 20th Dec
Wed - Sat 21h45
Sun 16h15

14th Jan to 21thFeb
Wed - Sat 21h45
Sun 16h15

Visitas Guiadas Todas as 2.ªs às11H30
Visitas guiadas, em várias línguas, aos
bastidores do Teatro. Uma viagem que
revela os segredos e histórias do Teatro
Nacional D. Maria II.

Guided Tours Every Monday at 11H30
Multilingual guided tours to the backstage
of the Theatre. It’s a journey that reveals
the secrets and the stories of the National
Theatre D. Maria II.

Preço 6 Eur
Crianças ( -12 anos) 4 Eur
Grupos (+10 pax) 4 Eur

Price 6 Eur
Children ( -12 years old) 4 Eur
Groups (+10 pax) 4 Eur

Informações e reservas / Information and reservations
Tel.: 213 250 828 / visitasguiadas@teatro-dmaria.pt
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O Dia em
que te
esqueci
The day
I forgot
you

Margarida Rebelo Pinto

O Dia em que te Esqueci descreve os
sentimentos de uma mulher que luta
para esquecer uma paixão idealizada,
enquanto a vida lhe vai apresentando
outras formas de amor e de amar.
Esta carta revela-se uma lição sobre os
caminhos que é preciso percorrer para
alcançar o verdadeiro amor, traduzida
numa narrativa envolvente e profunda,
levando mais uma vez o leitor a fazer uma
viagem interior, à descoberta dos seus
próprios sonhos, medos e fantasmas.
/ The Day I Forgot You describes a
woman’s feelings struggling to forget an
idealized passion, while life shows her
other ways of love and to love.
This letter appears to be a lesson about
the ways that one must take to achieve
true love, translated into a deep and
immersive narrative, once again leading
the reader to an inner journey, to the
discovery of one’s own dreams, fears and
ghosts.

com o apoio & patrocínio

As
Doenças
das
Crianças
Children’s
diseases

Alimentação
ideal para
Grávidas
Optimum
Nutritionfor
Pregnant
Women
Patrick Holford &
Susannah Lawson

Ariane Brand

A partir de simples perguntas colocadas
pelos pais, Ariane Brand, pediatra com
longa experiência, vai descrevendo as
doenças mais frequentes no processo
de crescimento das crianças, quais os
sintomas que caracterizam cada doença,
as idades e as estações do ano em
que predominam certas patologias, as
suas formas de contágio, a duração das
mesmas ou os tratamentos sugeridos.
/ From simple questions asked by
parents, Ariane Brand, a paediatrician
with extensive experience, describes
the most frequent diseases in children’s
growth, which symptoms characterize
each disease, ages and seasons that
are dominated by certain pathologies,
their forms of infection, their duration or
suggested treatments.
Oficina do Livro

Oficina do Livro

O alfabeto
dos Bichos
The
alphabet
of
animals

TEXTO / TEXT ANTONIETA LÚCIO + SÍLVIA POUSEIRO

Todas as mães querem ter filhos
saudáveis, felizes e inteligentes. Para
isso, tudo o que fazem antes, durante
e após a gravidez tem um efeito
profundo no crescimento do bebé e no
desenvolvimento das suas capacidades
intelectuais e físicas. Uma alimentação
correcta tem um impacto profundo no
bebé e na mãe. Começar a cuidar da sua
saúde antes do parto, é o primeiro grande
passo para uma vida saudável e feliz.
/ All mothers want to have healthy, happy
and intelligent children. For this, all they
do before, during and after pregnancy has
a profound effect on the baby’s growth and
its intellectual and physical development.
Proper nutrition has a profound impact on
the baby and mother. Start taking care of
your health before birth, is the first major
step towards a healthy and happy life.
Academia do Livro

1 Km de
Cada
Vez
1 Km at
a
time
Gonçalo Cadilhe

Carta à
Minha
Filha
Letter
to my
daughter

Através de rimas divertidas, José
Jorge Letria dá-nos a conhecer muitos
animais, provenientes dos mais diversos
meios. As ilustrações de André Letria
contribuem para fazer deste livro um
objecto de descoberta para além do texto.
Um livro que convida a criança a entrar
no mundo animal de forma didáctica.
/ Through fun rhymes, José Jorge
Letria introduces several animals, from
the most varied environments. The
illustrations by André Letria make this
book one to be discovered beyond the
text. In a pedagogical way, this book
invites children to enter the animal world.

Neste novo livro de textos inéditos, o
viajante apresenta ao leitor as suas
impressões sobre as suas mais
recentes andanças. Durante quinze
meses, andou sem pressas e sem datas
por destinos tão fabulosos e longínquos
como as Galápagos, o Sudeste Asiático,
a América Central, a África Austral, a
Polinésia, as Caraíbas ou a Oceânia.
/ In this new book of unpublished texts,
the traveller presents the reader with
his feelings about his latest adventures.
For fifteen months, he travelled without
haste and dates to places as far away
as fabulous as the Galapagos Islands,
Southeast Asia, Central America,
Southern Africa, Polynesia, the
Caribbean and Oceania.

Carta À Minha Filha mostra o percurso
de Maya Angelou até alcançar uma vida
boa e com sentido. Escrito no seu estilo
inimitável, este livro está acima de
qualquer género ou categoría, sendo ao
mesmo tempo um livro de pequenas
histórias, um livro de memórias, mas
também um livro de poesía.
/ Letter to my daughter shows Maya
Angelou’s path to achieve a good
and meaningful life. Written in her
inimitable style, this book is above any
genre or category, being at the same
time a book of short stories, a book of
memories, but also a book of poetry.

Oficina do Livro

Oficina do Livro

Estrela Polar

José Jorge Letria

Maya Angelou
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www.t3.com.pt

AppleiPhone3GS
O “S” vem de speed (velocidade): mais rápido no processamento e nos
downloads, com HSDPA até 7,2 Mbps, o 3GS oferece também uma maior
capacidade de armazenamento que o anterior iPhone 3G, estando disponível
com 16 ou 32 GB. Nas outras melhorias incluem-se a câmara de três
megapíxeis com gravação de vídeo, a bússola, o controlo por voz, que até lhe
permite falar com o iTunes, e a possibilidade de cortar, copiar e colar texto e
fotos. A eficácia da interface táctil multitoque, essa, continua insuperável.

P/

Como sabe, voar exige algum esforço físico,
independentemente se é curta, média ou longa
distância que irá percorrer.
P/

The “S” stands for speed (speed): faster processing and downloading with
HSDPA up to 7.2 Mbps, the 3GS offers a greater storage capacity than the
previous iPhone 3G available with 16 or 32 GB. Other improvements include a
three megapixel camera with video recording, a compass, voice control, which
allows you to talk to iTunes, and the ability to cut, copy and paste text and
pictures. The effectiveness of multi-touch screen interface is still unsurpassed.
E/

_De forma a ajudar o nosso corpo a ajustar-se a todas as
alterações durante o voo, recomendamos-lhe algumas regras
básicas.
_Também nestas páginas poderá informar-se sobre a nossa frota,
as músicas de bordo, assim como os filmes que passamos ao
longo da sua viagem.
_Esperamos que sinta-se em casa e que tenha um bom voo.

€508 (desde) PVP

www.optimus.pt / www.vodafone.pt

Fujifilm Real 3D W1

As you know, flying requires some physical
effort, regardless if it’s short, medium or long
distance.

E/

Sony
PSP Go
Mais compacta e curvilínea que a PSP-3000, a
PSP Go exibe um novo formato deslizante e um
ecrã mais pequeno, de 3,8 polegadas, mas com a
mesma resolução de 480 x 271 píxeis. Para além
do tamanho e do peso, respectivamente 50% e 40%
menores do que o da PlayStation Portable original, a
principal diferença reside no facto de a Go não utilizar
discos UMD: os jogos são adquiridos online e obtidos
através de download na PlayStation Store. É o caso
de Gran Turismo que se estreia na portátil da Sony,
para gáudio dos fãs. Os jogos e outros conteúdos
podem ser guardados na memória interna de 16 GB
e em cartões M2. Sim, porque a Go também lê fotos,
vídeos e música.

Sony Vaio X

P/

More compact and curvaceous than PSP-3000,
PSP Go displays a new slide format and a smaller
screen, 3.8 inches, but the same resolution of 480
x 271 pixels. Besides the size and weight, 50% and
40% smaller than the original PlayStation Portable,
the main difference is that PSP Go doesn’t use
UMD discs: the games are purchased online and
are obtained via download on PlayStation Store. It is
the case of Gran Tourism that will debut in Sony’s
portable, to the delight of fans. The games and other
content can be stored in internal memory of 16 GB
and M2 cards, because PSP Go also reads photos,
videos and music.

E/

€249 PVP

www.pt.playstation.com
52 eaa magazine 04

P/
Eis a primeira câmara capaz de captar fotografias
e vídeos em três dimensões. E não precisa de óculos
com lentes polarizadoras para desfrutar dos efeitos
3D: basta adquirir o painel de visualização FinePix
Real 3D V1. Com dois CCD e duas objectivas, a
FinePix Real 3D W1 capta fotos de dez megapíxeis e
vídeos com 640 x 480 a 30 fps. A Fujifilm disponibiliza
também um serviço especial para imprimir as
suas imagens, com um custo a partir de €4,39 por
exemplar, mais €5,49 de portes de envio.

P/
Informação a reter: pesa apenas 780 gramas, tem
uma bateria com autonomia para oito horas e oferece
banda larga móvel através do sistema Everywair
Wireless WAN integrado. Nome a decorar: Sony
Vaio X. O chassis em fibra de carbono confere-lhe
beleza e resistência, o ecrã panorâmico LCD de 11,1
polegadas com retro iluminação LED permite-lhe
visualizar tudo e mais alguma coisa; as ligações
Wi-Fi e Bluetooth permitem que se ligue ao Mundo
em qualquer lugar; já o processador Intel Atom
Z540 a 1,86 GHz dá-lhe velocidade, enquanto que
a Solid State Drive de 128 GB guarda tudo o que é
importante. Não se esqueça, é o Sony Vaio X.

This is the first camera able to capture photos and
videos in three dimensions. And you do not need
glasses with polarizing lenses to enjoy the 3D effects:
just get the preview panel FinePix Real 3D V1. With
two lenses and two CCD, the FinePix Real 3D W1
captures the ten-megapixel photos and videos with
640 x 480 at 30 fps. Fujifilm also offers a special
service to print your images, with a cost from €4.39
per copy, plus €5.49 for shipping.

Information to remember: weighs only 780 grams,
has a battery life to eight hours, offering mobile
broadband through the Everywair integrated Wireless
WAN system. A name to memorize: Sony Vaio X. The
chassis of carbon fiber gives it beauty and endurance,
the 11.1 inch LCD widescreen with LED backlight
allows you to view everything and anything; Wi-Fi
and Bluetooth connections let you link to the world
anywhere; the Intel Atom Z540 1.86 GHz gives you
speed, while the Solid State Drive 128 GB saves
everything that is important. Do not forget, it is Sony
Vaio X.

€499 (W1) / €349 (V1)

€1 599

E/

www.fujifilm.pt

E/

www.sony.pt

_In order to help our body to adjust to any changes during the
flight, we recommend some basic rules.
_Also in these pages you can find out about our fleet, the songs on
board, as well as the films that you can watch along your journey.
_We hope you feel at home and have a good flight.

INFORMAÇÃO SERVIÇOS EAA
EAA INFORMATION SERVICES

CADEIRAS DE BEBÉ
/ CAR-TYPE INFANT SEAT
Se quiser que o seu bebé ocupe lugar, é obrigatório por
lei o uso de cadeira até aos dois anos de idade, consoante
o pagamento de tarifa de criança. Esta cadeira terá que
ser aprovada oficialmente para o efeito de transporte em
avião, pelo departamento governamental de qualquer país,
e tem de estar dentro da validade comprovada pela data no
autocolante. A base da cadeira não deve exceder 40x40cm
e deverá ser colocada no lugar de janela, de forma a nunca
impedir a inclinação do banco da frente e jamais deverá
ocupar lugares nas filas de emergência.
/ If you want your child occupying a seat it is required by law to
use a Car-Type Infant Seat up to two years of age, according to
the applicable child fare. This seat has to be approved for air
transport by an official state department and must be within
the validity proven on the sticker date. The base of the chair
should not exceed 40x40cm and should be allocated in the
window seat, so it will not obstruct the front seat tilting and
must not occupy seats in an emergency row.

Não perca tempo e faça a sua reserva
on-line! Adquira o seu bilhete de forma
simples e eficaz através de um sistema de
reservas preparado para o efeito, e com
um processo de pagamento fácil. Agora já
pode comprar o seu bilhete de avião sem
sair do conforto de sua casa... e tudo à
distância de um clique!
O site da STP disponibiliza, também,
consultas de horários dos nossos voos e
ligações, incluindo partidas e chegadas
em todos os destinos. Visite-nos em
www.stpairways.st ou peça informações
em reservations@stpairways.st (se
estiver em São Tomé e Príncipe) ou em
reservationslis@stpairways.st (se estiver
em Portugal).
P/

Don’t waste time and make your
reservation online! Get your tickets simply
and effectively through a well-prepared
booking system which fulfills the needs
of customers, even if they have (or not)
experience in web browsing and with an
easy checkout process. Now you can buy
your ticket without leaving the comfort
of your home... and all just a click away!
In the STP site you can also look for
information about our flight schedules
and connections, including departures and
arrivals from all destinations. Visit us at
www.stpairways.st or ask for information at
reservations@stpairways.st (if you’re in Sao
Tome and Principe) or at reservationslis@
stpairways.st (if you’re in Portugal).

*Disponível apenas para Portugal, com um custo de 0,10€ + IVA por minuto.

/ If your pregnancy is having a normal course, you may travel
with us up to 36 weeks, with no red tape. However, if you
are between 36 weeks and seven days before delivery, we
recommend that you contact the Call Center STP Airways
707,102,535 * and / or euroAtlantic Airways +351 219 247 300,
for a more detailed explanation as to what documentation
to address and possible limitations. Anyway, our company
wishes you and your baby all the best!

TARIFAS ESPECIAS LUSO-RENT
/ LUSO-REN SPECIAL FARES

Se é passageiro da euroAtlantic Airways ou da STP airways, desfrute de um preço
especial só para si no aluguer de viaturas da LUSO-RENT em Portugal. Para isso
basta ligar o número 214 583 133 ou envie um e-mail para reservas@lusorent.com.
E não se esqueça de lhes dizer que vem da nossa parte...!
/ If you are an euroAtlantic Airways or STP Airways passenger, enjoy a special price
just for you in rental cars from LUSO-RENT in Portugal. To do this simply call the
number 214 583 133 or send an e-mail to reservas@lusorent.com.
And do not forget to tell them that you are our passenger...!

TRANSFERÊNCIAS RÁPIDAS / QUICK TRANSFERS

VOAR ACOMPANHADO / ACCOMPANIED FLIGHT
Crianças com mais de três meses e
menos de cinco anos também podem
voar sozinhas. O nosso serviço de
acompanhamento pessoal permanente
responsabiliza-se pelo menor desde a
recepção especial no aeroporto de partida
até ao encontro da sua família no destino
final.
Tudo é realizado por nós: check-in, controlo
alfandegário e assistência durante todo o
voo. A criança estará sempre acompanhada
por uma funcionária da STP airways
preparada para o efeito. Alguns serviços
extraordinários têm custos adicionais. Para
mais informações dirija-se a qualquer um
dos nossos balcões ou ligue 707 10 25 35*
– linha de apoio e reservas da STP Airways.
P/

Children older than three months and
less than five years can fly alone with our
personal companion service. It starts with a
special reception at the airport of departure
and a total follow up to meet his/her family
at the final destination.
And everything is done by us: check-in,
customs and assistance throughout the
flight. The child will always be accompanied
by an employee of STP Airways trained for
this purpose. Like other extra services, this
has additional costs. For more information
head over any of our desks or call
707 10 25 35 * - helpline and reservations
of STP Airways.

E/

* Only available for Portugal, at a cost of € 0.10 +
VAT per minute.

*Disponível apenas para Portugal, com um custo
de 0,10€ + IVA por minuto.

Não se preocupe se não poder viajar com
a sua criança: nós estamos aqui para lhe
dar todo o apoio e atenção!
As crianças com idades compreendidas
entre os 5 e os 11 anos (inclusive), podem
embarcar com o estatuto de “menor
não acompanhado” (UM-Unacompanied
Minor). A pedido, poderemos disponibilizar
este serviço para jovens até aos 18 anos.
Quando fizer a reserva, não deixe de
nos avisar que a sua criança vai viajar
sozinha. Encontramo-nos no balcão do
check-in das assistências especiais e
acompanharemos a sua criança até ao
embarque, para que nunca se sinta só. A
partir daqui, a sua criança é entregue ao
pessoal de cabine de voo. O seu bem-estar
é a nossa maior preocupação!
À chegada do destino, a criança será
entregue à família ou a alguém que nos
indique e nos prove como responsável para
a receber.
Alguns serviços extraordinários têm custos
adicionais. Para mais informações dirija-se
a qualquer um dos nossos balcões ou ligue
707 10 25 35* – linha de apoio e reservas
da STP Airways.

P/

Se a sua gravidez estiver a decorrer normalmente, poderá
viajar connosco até às 36 semanas de gestão, sem quaisquer
burocracias. Recomendamos que contacte o Call Center da
STP Airways707102535* e/ou da euroAtlantic Airways
+351 219 247 300, caso se encontre entre as 36 semanas e os
sete dias antes do parto e assim obter esclarecimento quanto
à documentação a tratar e possíveis limitações. De qualquer
forma, a nossa empresa deseja-lhe as maiores felicidades,
a si e ao seu bebé!

EAA INFORMATION SERVICES

E/

VOAR SOZINHO / FLYING ALONE

PASSAGEIRAS GRÁVIDAS
/ PREGNANT PASSENGERS

INFORMAÇÃO SERVIÇOS EAA

RESERVAS INTERNET / INTERNET RESERVATIONS

Don’t worry if you cannot travel with your
child: we are here to give him/her all the
support and attention!
Children between the ages of 5 and 11
(inclusive) may embark on this journey
with the status of “unaccompanied minor”
(UM-Unaccompanied Minor). On request,
we can offer this service for young people
up to 18 years old. Don’t forget to state that
your child is travelling alone , when making
the booking. We are at the special check-in
counter and will accompany your child to
the aircraft, so he/she never feels alone.
From here, your child is delivered to the
cabin crew. The well-being of your child is
our main concern!
On arrival at the destination, the child will
be delivered to family or someone who
shows us and proves to be the person
responsible for receiving him/her.
Like other extra services, this has
additional costs. For more information
head over to any one of our desks or call
707 10 25 35 * - helpline and reservations
of STP Airways.

Em determinados voos, no aeroporto de Lisboa, cujo tempo de transferência seja
inferior a 60 minutos, poderá ser acompanhado até ao avião do voo seguinte.
Poderá ter ligações directas entre aviões, sem ter que passar pelo aeroporto de novo,
desde que o tempo de ligação assim o permita. Se o avião aterrar com atraso em
Lisboa, será acompanhado ao outro avião, evitando assim que perca o seu voo de
ligação. Este serviço ocupa-se, também, das formalidades legais e da transferência
de bagagem de porão.
/ On some flights, at the Lisbon airport, if the transfer time is less than 60 minutes,
you may be accompanied to the plane of your next flight.
You may have direct links between planes without having to go through the airport
again, if the connection time allows this. If the plane lands late in Lisbon, you will
be accompanied to another plane, thus avoiding losing your connecting flight. This
service also deals with the legal formalities and the transfer of baggage.

CONEXÕES DOMÉSTICAS NO BRASIL
/ DOMESTIC TRANSFERS IN BRAZIL

Se o seu destino for o Brasil e tiver conexões para voos domésticos, não se esqueça
de retirar a bagagem no primeiro aeroporto de entrada neste país para fazer
alfandega e deverá entregar na companhia do voo doméstico com a mesma etiqueta.
/ If your destination is Brazil, and you have domestic transfer flights, don’t forget to
remove the luggage at the first entry airport in this country to customs and you shall
deliver it to the company’s domestic flight with the same label.

REFEIÇÕES A BORDO PARA
CRIANÇAS / MEALS ON
BOARD FOR CHILDREN
Porque pensamos sempre nas suas crianças e nos
seus gostos especiais, e porque queremos sempre
agradar-lhes, servimos a bordo refeições especialmente
concebidas a pensar nelas. Se mencionar no acto da
reserva que as crianças têm entre os dois e os sete anos
de idade, estas refeições especiais são automaticamente
embarcadas no avião. Para crianças entre os 8 e os 12
anos, terão de ser solicitadas no momento da reserva.
/ Because we think about your children and their special

tastes, and because we want to please them, we serve
on board specially designed meals for them. When you
book a flight, don’t forget to mention that the children are
between the age of 2-7, and these special meals will be
automatically embarked. For children between 8 and 12
years old, these must be requested at time of booking.

REFEIÇÕES ESPECIAIS
/ SPECIAL MEALS
Em alguns voos da euroAtlantic Airways e em todos
os voos da STP Airways, estão disponíveis refeições
especiais, como kosher, vegetariana, diabética,
muçulmana, sem glúten e para crianças, em todas as
classes, de curto, médio e a longo prazo. Não se esqueça
de fazer o seu pedido especial no momento de efectuar a
sua reserva.
/ In some euroAtlantic Airways flights and all STP Airways

flights, special meals are available, such as kosher,
vegetarian, diabetic, Muslim, gluten and free for children
in all short, medium and long haul. Don’t forget to make
your special request when making your reservation.

E/

PRÉ-EMBARQUE / PRE-BOARDING
Os primeiros a chegar ao avião devem ser as crianças. Viajar com estas
implica alguma bagagem de mão adicional e é sempre complicado sentar
cada um no seu lugar pela sua própria natureza... Foi a pensar em si que
embarcamos os miúdos antes de todos os outros passageiros. Assim tem
mais tempo para instalar toda a família e arrumar as suas coisas.
/ The first to board should be children. Travelling with children implies
some additional hand-baggage and it is always difficult to get everyone
in place by their very nature ... Thinking of you, we board them before all
other passengers. Therefore, you have more time to settle the entire family
and put away their things.

* Only available for Portugal, at a cost of € 0.10 +
VAT per minute.

*Disponível apenas para Portugal, com um custo
de 0,10€+IVA por minuto.

* Only available for Portugal, at a cost of € 0.10 + VAT per minute.
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INFORMAÇÃO SERVIÇOS EAA
ANTES DA PARTIDA / BEFORE DEPARTURE

Caro passageiro, durma bem antes da partida, pelo menos 8 horas. Se for para
locais com 5 ou mais horas de diferença horária, comece uns dias antes – aos
poucos – a alterar os seus horários de forma a aproximar-se do horário do
seu destino. Aproveite e coma refeições leves, equilibradas e evite bebidas
alcoólicas ou gaseificadas. Quando fizer a sua mala é importante que não se
esqueça dos seus medicamentos habituais, bem como de os tomar conforme
prescrição médica.
Recomendamos-lhe que use roupa confortável. Dê preferência às de fibras
naturais e que tapem os braços e as pernas. Os sapatos devem ser de macios,
folgados, confortáveis e sem saltos. Se pratica mergulho deve 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,
passageiros que tenham realizado cirurgias abdominais ou tenham tido
hemorragias recentemente, devem requerer uma autorização médica para
viajar.
Outros passageiros com limitações motoras ou necessidades especiais
(PRM - Passenger with Reduced Mobility) devem identificar, com a possível
antecedência, a natureza das suas próprias necessidades.
Mais se informa, que as contra-indicações médicas absolutas para o
transporte de doentes dependem do tipo de patologia e/ou doença, do tipo de
avião que o transporta e do tipo de equipamento médico e técnico de saúde que
o acompanha.
Se pertencer a um grupo de alto risco, poderá estar indicada medicação
preventiva. Consulte sempre o seu médico antes de viajar. Se se sentir doente,
deve comunicá-lo aos tripulantes de cabine, os quais têm meios para lidar com
as mais variadas situações.
E tome atenção às pessoas que viajam ou ao seu lado: muitas sentem
ansiedade quando não podem utilizar um meio de transporte alternativo,
pelo que é importante tranquilizá-las e, se necessário, recorrendo a ajuda
especializada. Nada como uma boa conversa para ajudar a passar o tempo...
/ Dear passenger, sleep well before departures, at least 8 hours. If you go
to places with 5 or more hours of time difference, start a few days before slowly - to change your schedules in order to approach the time zone of your
destination. Take the chance and eat light and balanced meals during this
time and avoid alcohol or fizzy drinks. When making your bag it is important
not to forget your regular medication and take them according to your doctor’s
prescription.
To travel we recommend wearing something comfortable. Choose natural
fibers that cover your legs and arms. Shoes must be smooth, loose,
comfortable and without heels. If you practice scuba diving, you should only
start your trip from 12 to 48 hours after your last dive in order to avoid the
decompression sickness.
Passengers with breathing problems or heart condition that have lately
undergone abdominal surgeries or had bleedings should request a medical
clearance to travel.
Other passengers with reduced mobility or special needs (PRM - Passenger
with Reduced Mobility) should identify, as soon as possible, the nature of their
own needs.
We inform you that the absolute medical counter-indications for the transport
of patients depend on the type of pathology or disease, the type of aircraft that
transports him/her and the type of medical equipment and health technician
that accompanies him/her.
If you belong to a high risk group, it may be indicated preventive medication.
Always consult your doctor before travelling. If you feel ill, you must notify the
cabin crew who have the means to deal with the most varied situations.
And pay attention to the people travelling next to you: many feel anxious when
they cannot use an alternative means of transport, so it is important to reassure
them and, if necessary, using some specialised help. But nothing is better than
a good conversation to distract and spend the time...

ANTES DA DESCOLAGEM / BEFORE TAKE-OFF

Arrume bem a bagagem de mão, de forma a não impedir a circulação e a não
limitar os seus movimentos. Quando se sentar no lugar indicado no canhoto
do seu bilhete, coloque o cinto. Mantenha-o sempre apertado, mesmo durante
todo o voo, pois pode surgir uma turbulência inesperadamente.
Preste atenção às instruções de segurança facultadas pela tripulação e nos
folhetos que se encontram nas bolsas das cadeiras onde tem tudo com mais
pormenor. E já agora, como “quem não quer a coisa”, repare na saída de
emergência mais próxima do seu lugar...
/ Stow your hand luggage to prevent blocking aisles and limiting your
movements. When seated please keep your seat belt fastened, even during the
flight, as there may be unexpected turbulence.
Pay attention to security instructions given by Cabin Crew and read the leaflets
available in the seat pocket in front of you where you have all the details.
Remember to pay attention to the nearest emergency exit to your seat...
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DURANTE O VOO / DURING THE FLIGHT

Durante o voo o ambiente dentro da cabine é diferente daquele a que somos
submetidos na superfície terrestre, dado que com a altitude há uma descida de
pressão atmosférica: a pressão é correspondente a cerca de 2000 metros de
altitude à qual o organismo se adapta quase de imediato.
Também na cabine do avião, o ambiente é bastante seco. Beba líquidos,
em particular água e evite bebidas alcoólicas ou com gás. Para prevenir a
formação de coágulos no sangue, evite permanecer de pernas cruzadas e
levante-se, de vez em quando, para andar – a menos que a tripulação não
o recomende por qualquer motivo relacionado com o bom funcionamento
da cabine. Também no conforto do seu lugar, pode fazer alguns exercícios
conforme as instruções que esta revista mostra mais à frente.
Ao atravessar vários fusos horários podem surgir perturbações fisiológicas (jet
lag). Estas perturbações podem surgir como: 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.
Recomendamos que, no caso da estada ser muito curta, é preferível manter os
ritmos do país de origem.
/ During the flight the atmosphere inside the cabin is different from that to
which we are use to on the ground, as there’s a drop in atmospheric pressure:
the pressure corresponds to an atmospheric pressure of some 2000 meters
altitude, to which the organism easily adapts.
Also in the aircraft cabin, the atmosphere is very dry. Drink fluids, especially
water and avoid alcohol or fizzy drinks. To prevent the formation of blood
clots, avoid keeping the legs crossed and get up from time to time to walk unless the crew does not recommend it for any reason related to the proper
functioning of the cabin. In the comfort of your seat, you can do some exercises
as shown ahead in this magazine.
By crossing several time zones some physiological disorders (jet lag) can show
up. These disorders may arise as sleep disturbances, digestive problems,
difficulty in concentrating and tiredness. Adapt quickly to the pace of the
country of destination, making meals and sleep periods according to local time,
sunbathing and doing physical exercise. We recommend that, if the stay is too
short, it is preferable to keep the rhythms of the country of origin.

NA CHEGADA / PREPARING TO LAND

Na descida, pode sentir algum desconforto ou tensão nos ouvidos devido à
variação da pressão, que pode causar dor e até mesmo uma otite. Para o
evitar, especialmente se tiver obstrução nasal ou estiver constipado, aplique
umas gotas de descongestionante nasal cerca de 15 minutos antes de iniciar
a descida – aconselhamos a que recorra à ajuda preciosa da tripulação. Faça
movimentos de mastigação amplos ou masque uma pastilha elástica. Se tiver
crianças pequenas, recomendamos que lhes coloque uma chucha ou dê-lhes
um biberão. Mas atenção, não devem aterrar adormecidos.
E para terminar: quando sair do avião veja se leva toda a sua bagagem!
/ As the aircraft descends you may feel a slight discomfort or tension in your
ears due to a variation in air pressure, which may cause a pain or earache.
To avoid this, particularly if you have any nasal obstruction or a cold, apply
decongestant nasal drops, about 15 minutes before starting to descend- ask
the cabin crew for help. Make chewing movements or chew chewing gum. If
you are travelling with small children give them a dummy or a bottle. But be
careful! You shouldn’t be sleeping on landing.
And finally: when you leave the aircraft check if you have all your hand-luggage
with you!

EAA INFORMATION SERVICES
Formulários USA / USA forms

Caro passageiro, à chegada aos Estados Unidos da América, todos os passageiros
deverão preencher um formulário de Imigração - modelos I-94, I-94W - e uma
declaração de alfândega. Todos estes formulários serão distribuídos a bordo e
deverão ser preenchidos com letras maiúsculas. Se necessitar de ajuda não hesite
e chame por um elemento de cabine.
Para facilitar o preenchimento destes formulários, deixamos aqui os exemplares
devidamente preenchidos, assim como as instruções e alguns comentários para
que não se engane.

/ Dear passenger, when arriving in the USA, all passengers must complete an
immigration form – mod. I-94, I-94W – and a customs declaration. All forms are
distributed on board and should be completed in block capitals.
If you require any assistance do not hesitate asking for help to one of our crew
members.
To help you to fill in each one of these forms, here are some examples of these
previously completed and some brief instructions.

MOD. I-94
1 Coloque aqui o seu apelido/sobrenome / Write your surname here
2 Aqui escreva o seu nome próprio / Write your given names here.
3 A sua data de nascimento (pela ordem dia/mês/ano) / Your birth date (in order day/month/
year)
4 O seu país da cidadania / The Country of your nationality
5 Sexo ( feminino ou masculino) / Sex ( female or male)
6 O seu número de passaporte / Your passport number
7 Nome da companhia aérea e número de voo em que viaja / Name of the airline you are
travelling with and the flight number
8 Nome do país onde reside / Country of resisdence
9 Nome da cidade onde embarcou / City of departure
10 Nome da cidade onde o seu visto foi emitido / City where your visa was issued
11 Data de emissão do visto (pela ordem dia/ mês/ ano) / Visa issue date (in the order day/
month/ year)
12 Endereço enquanto permanencer nos EUA (número, rua e/ou hotel) / Address where you are
staying while in the USA (number, street and/or hotel)
13 Cidade e Estado em que vai permanecer nos EUA / City and State where you are going to stay

MOD. I-94 W
1 Coloque aqui o seu apelido/sobrenome / Write your surname here
2 Escreva aqui o seu nome próprio / Write here your given names
3 A sua data de nascimento (pela ordem dia/mês/ano) / Your birth date (in the order day/month/
year)
4 O seu país de cidadania / The country of your nationality
5 Sexo ( feminino ou masculino) / Sex ( female or male)
6 O seu número de passaporte / Your passport number
7 Nome da companhia aérea e número de voo em que viaja / Name of the airline you are
travelling with and the flight number
8 Nome do país onde reside / Country of resisdence
9 Nome da cidade onde embarcou / City of departure
10 Endereço enquanto permanencer nos EUA (número, rua e/ou hotel) / Address where you are
staying while in the USA (number, street and/or hotel)
11 Cidade e Estado em que vai permanecer nos EUA / City and State where you are going to stay
12 Tome bem atenção / Pay close attention:
Estes pontos referem-se a questões relacionadas com aspectos de saúde e legais, de cuja
resposta negativa ou positiva depende da sua entrada no território norte-americano. Caso
não domine bem a língua inglesa, peça ajuda a um(a) comissário(a) de bordo para o ajudar no
preenchimento destes intems / These points are related to legal and health aspects, which
depending on the answers you give, may have a positive or negative bearing on whether you are
allowed into the country. If you do not speak English sufficiently well, please ask help from an
in-flight attendant to fill in these items
13 Coloque aqui a sua assinatura e data / Put your signature and the date

Declaração de Alfândega/ Customs’ Declarations
1 Coloque aqui o seu apelido/sobrenome / Write your
surname here
2 Aqui escreva o seu nome próprio / Write your given names
here
3 Aqui coloque as inicias do(s) seu(s) apelido(s)/
sobrenome(s) do meio / Write the initials of your surname
and any middle names
4 A sua data de nascimento (pela ordem dia/mês/ano)
/ Your birth date (in order day/month/year)
5 Nome da companhia aérea e número de voo em que viaja
/ Name of the airline you are travelling with and the flight
number
6 Escreva aqui o número de familiares que viajam consigo
/ Write the number of family members who are travelling
with you
7 O seu país de cidadania / The country of your nationality
8 O nome do país onde reside / Country of Residence
9 Endereço enquanto permanecer nos EUA ( número, rua e/
ou hotel) / Address where you are staying while in the USA
(number,street and/or hotel)
10 Cidade em que vai ficar nos EUA / City where you are
going to stay
11 Nome do Estado em que vai ficar nos EUA / State where
you are going to stay
12 Indique aqui que países visitou durante esta viagem,
antes de chegar aos EUA / Indicate the countries you visited
on this trip, before arriving in the USA
13 Indique o objectivo da sua visita(se aplicável): Negócios
(Business) ou Pessoal (Personal) / Indicate the reason for
your visit (if applicable): Business or Personal
14 Indique se traz consigo frutas, plantas, carnes, comida,
terra, aves, caracóis, outros animais vivos, produtos
retirados directamente da natureza, produtos agrícolas; e
se esteve numa propreidade rural fora dos EUA: Sim (Yes)
ou Não (No)

/ Indicate if you are carrying fruit, plants, meat, food, soil,
birds,snails, other live animals, items taken directly from
nature, agricultural products; and if you have been on a rural
property outside the
USA: Yes or No
15 Indique se transporta consigo mais de 10 mil dólares
americanos em dinheiro, cheque ou qualquer papel
representativo de moeda: Sim (Yes) ou Não (No). / Indicate if
you are carrying more than $10,000 in cash, a cheque or any
other paper form of currency: Yes or No
16 Indique se traz consigo algum produto comercializável,
com origem nos EUA ou outra: Sim (Yes) ou Não (No)
/ Indicate if you are carrying any saleable product, originating
from the USA or other country: Yes or No
17 Indique em dólares americanos o valor total de bens,
incluíndo produtos comercializáveis, que tenha adquirido
antes e que esteja a trazer para os EUA: $...(Para preencher
melhor este ponto, consulte a secção “MERCHANDISE”no
verso deste formulárioe use o espaço livre para listar os
artigos que tem de declarar. Se não tem nada a declarar,
escreva “0” (zero) no espaço à frente do $) / Indicate the
total value, in US dollars, of the goods (including saleable
products) that you have previously acquired and that you are
bringing into the USA: $...(in order to complete this point,
consult the “MERCHANDISE” section on the reverse side
of this form and use the free space to list the articles that
you have to declare. If you have nothing to declare, write
“0”(zero) in front of the $)
18 Assine o seu nome (X) em baixo depois de ler o aviso no
verso deste formulário, subscrevendo esta declaração: “Li
o aviso no verso do formulário e preenchi uma declaração
verdadeira”. (Coloque a sua assinatura e a data) / Sign
your name (X) below after reading the warning on the
reverse side of this form, signing this declaration: “I have
read the warning on this form and I have completed a true
declaration”. (Putting your signature and the date)
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listen

Para que a sua viagem se torne mais
aprazível desfrute de boa música a bordo
/ To have a more pleasant flight we suggest
you enjoy good music
Light Classical

FROTA / FLEET
Boeing 757-200
Frota Actual / Current Fleet 2 aviões / airplanes
Envergadura / Wing Span 38.05 m
Comprimento / Length 47.32 m
Altura da Cauda / Tail Height 13.6 m
Espaço longitudinal entre cadeiras em económica / Seat Width-Pitch Economy class 30 polegadas
Medidas sob o assento: em economica / 33-48x38x25 cm
Capacidade / Accommodation 219 passageiros em versão económica
Velocidade cruzeiro / Cruising Speed 851 km/h
Máximo Alcance / Range 7222 km
Motores / Engine 2 turbofans montados nas asas com 40200 libras de impulso cada
/ 2 turbofans RB211-535-E4 wing mounted with 40 200 lbs thrust each
Capacidade de carga / Cargo capacity 43,3 m3
Capacidade máxima de combustível / Max fuel capacity 43490 litros
Peso Maximo à descolagem / Max takeoff weight 115660kgs

David Lindsay

Faixa / Song #4

Royal Philharmonic
Orchestra
Romeo and Juliet, Tchaikovsky

African Mix
Faixa / Song #1

Mayra Andrade
Uguru

Lapidu na bo

Boeing 767-300 ER
Frota Actual / Current Fleet 4 aviões / airplanes
Envergadura / Wing Span 47.6 m
Comprimento / Length 54.9 m
Altura da Cauda / Tail Height 15.8 m
Largura do Assento/Pitch em Classe Económica / Seat Width/Pitch Economy class 30 INCHES
Largura Interior da Cabina / Interior Cabin Width 4.7 m
Capacidade / Accommodation 250 16C 234Y (pode ser ajustada de acordo com as necessidades do
Cliente) / 250 16C 234Y (may be adjusted to fit Clients’ needs)
Velocidade cruzeiro / Cruising Speed 651 851 km/h
Máximo Alcance / Range 11.306 km
Motores / Engine 2 turbofans Pratt & Whitney PW4060-3 montados nas asas
/ 2 turbofans Pratt & Whitney PW4060-3, wing mounted
Capacidade de carga / Cargo capacity 129 m3

Childrens
Faixa / Song #25

Hakuna matata
(Lion King)
Bunny Wailer

Easy Listening
Faixa / Song #3

Duffy

BOEING 767-300 CARGO
Envergadura / Wing Span 47.6 m
Comprimento / Length 54.9 m
Altura da Cauda / Tail Height 15.8 m
Velocidade cruzeiro / Cruising Speed 851 km/h
Máximo Alcance / Range 11.306 km
Motores / Engine 2 turbofans Pratt & Whitney General Electric montados nas asas
/ 2 turbofans GE General Electric 767-300ER BDSF wing mounted
Capacidade de carga / Cargo capacity 56 000 Kgs / 123 000 Ibs

Rockferry

Jazz
Faixa / Song #9

Michael Bublé
It had better be tonight

Latin 90
Faixa / Song #1

Juanes
Hoy me voy

Music from Portugal
Faixa / Song #4

David Fonseca
Kiss me, kiss me

International Pop
Faixa / Song #5

Madonna ft
Justin Timberlake
4 minutes

BOEING 777-200 ER
Frota Actual / Current Fleet 2 aviões / airplanes
Comprimento / Length 63.7 m
Envergadura / Wing Span 60.9m
Altura da Cauda / Tail Height 18.5m
Velocidade cruzeiro / Cruising Speed 892.08 km/h
Máximo Alcance / Range 14 260 km
Capacidade máxima de combustível / Max takeoff weight 171, 170 l
Motores / Engine 2 turbofans Rolls-Royce Trent 884 montados nas asas
/ 2 Rolls-Royce Trent 884 2 wings mounted
Capacidade de carga / Cargo capacity 151 m3
Capacidade / Accommodation323 (30E e 293Y) passageiros / passengers (Y)
Peso Maximo à descolagem / Max takeoff weight 293 835 kg

Lockheed L1011 – 500 Tristar
Frota Actual / Current Fleet 1 aviões / airplanes
Envergadura / Wing Span 50 m
Comprimento / Length 49.9 m
Largura do Assento/Pitch / Seat Width/Pitch Business Class 101 cm - Classe Económica 81 cm
/ Business class 40 - Economy class 32 in
Dimensões sob o Assento / Under Seat Dimensions Business Class 36-41x51x25 cm
Classe Económica / Economy class 20-76x38x25 cm
Capacidade / Accommodation 56C 197Y
Velocidade cruzeiro / Cruising Speed 890 km/h
Máximo Alcance / Range 8.528 km
Motores / Engine 3 jactos Rolls Royce RB211-524B4, 2 montados nas asas, 1 na cauda
/ 2 Rolls Royce RB211-524B4 3 turbofans , 2 wings and 1 tail-mounted
Capacidade de carga / Cargo capacity 87 m3

Y = económica / economic
C = executiva / business

7art

Para que a sua viagem se torne mais aprazível desfrute de um
bom filme a bordo / To have a more pleasant flight we suggest
enjoying a good movie
Por razões de força maior e de actualização dos filmes a bordo, estes poderão ser alterados sem aviso prévio
e sem prejuízo para a euroAtlantic airways, pelo que em caso de imprevisto apresentamos as nossas sinceras
desculpas / If the list of the movies to watch on board are, by any chance, modified without previous notice,
euroAtlantic airways takes no responsibility in the event and apologizes in advance

My Life in Ruins

Personal Effects

É uma comédia romântica que tem
como cenário as ruínas da Grécia
antiga. O filme conta a história
de Geórgia (Nia Vardalos), uma
americana neurótica e deprimida de
origem grega que trabalha como guia
turística…na Grécia. Ela vive entediada
enquanto o grupo vive situações
cómicas nas ruínas, com uma série de
situações inesperadas pelo caminho.
/ It’s a romantic comedy set in the
ancient Greek ruins. The film tells
the story of Georgia (Nia Vardalos),
a neurotic and depressed American
of Greek origin who works as a
tour guide ... in Greece. She lives
bored while the group lives comic
situations in the ruins with a series of
unexpected situations on the way.

Walter (Ashton Kutcher) e Linda
(Michelle Pfeiffer) viveram tragédias
familiares em comum. Por isso,
envolvem-se emocionalmente na
esperança de superarem os seus
traumas e tentarem uma nova vida
em comum. O filho de Linda, incapaz
de lidar com a morte do pai, também
acaba por encontrar em Walter uma
forma de conviver com sua dor. Mas
como curar uma ferida que não se vê?
/ Walter (Ashton Kutcher) and Linda
(Michelle Pfeiffer) lived similar family.
So, they get emotionally involved in
the hope of overcoming their trauma
and try a new life together. Linda’s
son, unable to cope with his father’s
death, also ends up finding in Walter a
way to live with his pain. But how does
one heal a wound that does not show?

NEW IN TOWN
Lucy Hill (Renée Zellweger), uma
ambiciosa executiva, apaixonada
pelo estilo de vida que leva em
Miami, recebe uma proposta para
reestruturar uma fábrica, no
gélido estado do Minnesota. Vê a
oportunidade de uma promoção
e aceita de imediato. É recebida
com frieza pela população, em
especial pelo bonito sindicalista
Ted (Harry Connick, Jr.), com quem
faz par romântico nesta comédia.
/ Lucy Hill (Renée Zellweger), an
ambitious executive, in love with her
upscale Miami lifestyle, is offered
an assignment to restructure a
manufacturing plant in the icy State
of Minnesota.
She jumps at the opportunity,
knowing that a big promotion is close
at hand. She is received with coolness
by the population, particularly the
handsome union leader Ted (Harry
Connick, Jr.), with whom she makes a
romantic pair in this comedy.

My Life
in Ruins

PERSONAL
EFFECTS
NEW IN
TOWN

LAST CHANCE HARVEY
Harvey (Dustin Hoffman), é um
homem de meia-idade que vai
a Londres para o casamento da
filha. Depois de ser despedido
e de receber a notícia de que
não a levará ao altar, Harvey,
inesperadamente, vê o seu espírito
romântico reacendido quando
conhece Kate (Emma Thompson),
no restaurante do aeroporto.
/ Harvey (Dustin Hoffman), is a
middle-aged man who goes to
London to attend his daughter’s
wedding. After being fired and
getting the news that he won’t
walk his daughter down the aisle,
Harvey, unexpectedly, sees his
romantic spirit reawaken when he
meets Kate (Emma Thompson) at
the airport bar.

LAST
CHANCE
HARVEY

FRIENDS

TWO MAN AND A HALF MEN

A série Friends retrata a vida
de seis simpáticos e divertidos
personagens de Greenwich Village,
que compartilham, alegrias, tristezas
e intrigas. A série mostra o quotidiano
de Mónica, Rachel, Phoebe, Joey,
Chandler e Ross, com as suas manias,
sonhos e frustrações. / The TV series
Friends portrays the life of 6 friendly
and funny characters in Greenwich
Village who share joys, sorrows
and intrigue. The series shows the
daily life of Monica, Rachel, Phoebe,
Joey, Chandler and Ross, with their
mannerisms, dreams and frustrations.

Charlie Harper (Charlie Sheen), é um
compositor de jingles solteirão que
vê o seu estilo de vida interrompido
quando o seu irmão Alan (Jon Cryer), e
seu sobrinho de dez anos Jake (Angus
T. Jones), chegam para morar com
ele. / Charlie Harper (Charlie Sheen)
is a bachelor and a jingles composer
who sees his way of life interrupted
when his brother Alan (Jon Cryer) and
his 10-year-old nephew Jake (Angus T.
Jones), come to live with him.

Filmes disponíveis em Dezembro de 2009 nos voos de longo curso / Movies available in December 2009 in long haul flights
Séries apenas disponíveis em voos de médio curso / Series only available in the medium haul flights

TRAJECTÓRIA EAA

RELAX

CAREER EAA

Exercícios a bordo
/ In-flight workout

Enquanto desfruta da sua viagem delicie-se com
estes pequenos mimos que preparámos para si
/ While you enjoy your trip, have fun with these
activities that we have prepared for you

Apresentamos-lhe alguns dos exercícios que pode
azer a bordo / We show you some exercises to do on bord

Além de se divertir e ocupar o tempo, vão ajudá-lo também a descontrair e a exercitar
o raciocínio. O exercício físico passa aqui pela “ginástica cerebral” para estimular a sua
mente. / Besides being fun and a way to spend time, it will also help you to relax and
work out the reasoning. The exercise here is the “brain gym” to stimulate your mind.

Apoie o pé nos calcanhares e, simultaneamente,
com os dedos desenhe círculos / Ankle turns.
Heels on the floor and, simultaneously, move
your feet in a circular motion

SUDOKU

Levante a perna com o joelho enquanto contrai
o músculo da coxa / Leg lift. Lift your knee
whilst tensing thigh muscles

FÁCIL / EASY

Lúcia
Duarte
FOTO / PHOTO Daniel Tomé

“Nadei com tubarões / I swam with sharks”

Levante os ombros e rode-os suavemente de
dentro para fora e vice-versa / Shoulder circles.
Raise your shoulders up and then move them
forward, downward and then backward in a
smooth circular movement

Q

P/

Sente-se direito na cadeira e coloque os braços
nos apoios da mesma, fazendo um ângulo de
90 graus. Levante a mão em direcção ao peito e
baixe novamente à posição inicial / Forearm lift.
Sit up straight in your seat and place your arms
on the armrest, creating a 90 degree angle.
Then lift your hand towards your chest and
lower it back to the original position

SUDOKU

Eleve o braço, fazendo-o passar no peito e no
ombro oposto. Com a outra mão, pressione
suavemente o ombro do braço que se encontra
alongado / Shoulder stretch. With your right
hand, grab your left elbow and pull your
outstretched left arm slowly toward your right
shoulder. Then change arms

DIFICÍL / HARD

O que mais valoriza ao trabalhar na EAA?
O facto de estar sempre a aprender… todos os dias.
No início foi complicado, pois tinha que absorver demasiada
informação. Pensei que não ia conseguir adaptar-me, mas felizmente
consegui e bem mais rápido do que alguma vez imaginei. E assim
voaram 7 anos... até parece que foi ontem que aqui entrei!
Gosta muito de viajar?
Gosto muito, mas infelizmente não o faço tanto quanto queria. Já fui a
Cabo Verde, Brasil (São Paulo e Natal) e ainda ao México. Não houve
oportunidade para mais, mas ainda tenho muito tempo para o fazer!

Levante os calcanhares e apoie o pé nos dedos.
Alterne o calcanhar com a ponta do pé / Foot
lift. Place your heels on the floor and bring your
toes up as high as you can. Then put both feet
back flat on the floor. Pull your heels up while
keeping the balls of your feet on the floor

Quais os destinos que mais lhe agradaram?
México é sem dúvida o sítio de eleição e quero lá voltar! Tudo é
fascinante. A areia suave e branca, a água translúcida e quente, os
peixes de várias cores à nossa volta. É realmente indescritível. O mais
impressionante foi nadar perto de um pequeno tubarão – que não
nos fez mal, imagine – pois já estava alimentado. Foi uma sensação
única... e de cortar a respiração!

Levante a perna, agarre o joelho com as duas
mãos e leve-a até ao peito. Segure firmemente
e desça-a lentamente sem retirar as mãos do
joelho / Knee to chest. Lift your leg, grab your
knee with both hands and pull it towards your
chest. Hold it tightly and slowly lower it without
taking your hands of your knees
Desça lentamente com as mãos até aos
tornozelos. Devagar, volte à posição inicial
/ Forward bends. Bend slowly forward and
“walk” your fingers along your shinbone to your
ankles; slowly return to the starting position

UNIR OS PONTOS / Join the dots

Levante um dos braços por detrás da cabeça e
com a outra mão agarre o pulso do braço que
se encontra por detrás da nuca e, suavemente,
puxe esse braço / Arms stretch. Take one of
your arms behind your head and with the other
hand grab your wrist behind your head, and
slowly push this arm

FÁCIL / EASY

DIFICÍL / HARD
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ual o cargo que ocupa na EAA?
Assistente do Departamento Financeiro.
Ocupo o meu dia com facturas, conferências e compras
para a euroAtlantic Airways, além de ajudar nesta revista
de bordo.

Qual é aquele destino que gostaria de conhecer, a sua viagem de
sonho?
As Maldivas e o Dubai, pelas suas praias paradisíacas e culturas tão
diferentes. Também gostaria de viajar até Miami ou Nova York, para
conhecer aquele calor da Florida e a cidade que “nunca dorme”... Um
dois em um: desfrutar de uma boa praia e de poder fazer compras.
Mas na verdade, o meu verdadeiro sonho era fazer uma volta ao
Mundo como a EAA fazia há uns anos e levar os meus colegas, família
e amigos. Aí seria “A” viagem da minha vida!
O que nunca se esquece de levar na mala?
A máquina fotográfica, o biquíni... e com certeza a minha filha
Constança.
Uma máxima...
“O carácter é tão maior quanto menor for a diferença do que se diz e o
que se faz na realidade.”

E/

W

hat is your job in EAA?
I’m an assistant in the Finance Department.
I spend my days with invoices, conferences and
shopping for euroAtlantic Airways, besides helping
in this flight magazine.

What motivates you most in this job?
The fact that I’m always learning…every single day.
At first it was tricky because I had too much information to absorb.
I thought I wouldn’t be able to adapt but fortunately I did and
quicker than I ever imagined. And so seven years have flown… it
seems like it was yesterday that I got here!
Do you like travelling?
Yes, I do but unfortunately I don’t travel as much as I wanted. I
have been to Cape Verde, Brazil (São Paulo and Natal) and even
Mexico. There was no opportunity for more, but I still have time to
do it!
Which destinations did you like most?
Mexico is undoubtedly the favourite place and I want to go
back there! Everything is fascinating. The soft white sand; the
crystal clear warm water; the colourful fish around us. It’s really
indescribable. The most impressive was swimming near a small
shark - that it did not hurt us, imagine that - because he was fed.
It was a unique sensation ... and breathtaking!
What is your dream trip?
I always go to the beach on holiday, so I would go to the Maldives
or even to Dubai, for its beaches and different cultures. I would
also like to travel to Miami or New York to get to know that heat of
Florida and the city that “never sleeps” ... Two in one: enjoy a good
beach and go shopping. But actually, my real dream was to make
a trip around the world as EAA did a few years ago. I am sure it
would be unforgettable, especially if I could take my colleagues,
family and friends. That would be “the” trip of my life!
What do you never forget to pack?
My camera, my bikini…. and of course my daughter Constança.
A saying...
“The lesser the difference between what one says and one does in
reality, the bigger one’s character.”
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Angola Luanda
Argelia Argel / Houari B. / Annaba El Mellah
/ Constantine Boudiaf / Hassi Messaoud / Tlemcen Zenata
Burkina Faso Ouagadougou
Cape Verde Amilcar Cabral
Cameroon Douala / Garoua / Yaounde-Nsimalen
Egypt Luxor / Sharm El Sheikh
Gabon Libreville
Guinea-Bissau Bissau / Bipoint
Ivory Coast Abidjan / Yamoussoukro
Marocco Agadir / Al-Massira / Casablanca / Marraqueche / Ouarzazate
/ Oujda / Angads / Rabat / Sale
Mauritius Sir Seewoosagur Intl
Mauritania Nouakchott
Mozambique Maputo
Namibia Windhoek
Niger Niamey
Nigeria Lagos M. Muhamm
Ruanda Kigali / G. Kayibanda
Sao Tome and Principe Sao Tome Island
Senegal Dakar / Yoff
South Africa Cape Town / Joanesburgo / J. Smuts
Tanzania Zanzibar Kisauni
Togo Lome
Tunisia Djerba / Zarzis / Monastir / Habib Bourg / Tunis / Cartago
Zaire Kinshasa / N’Djili Intl
Zimbabwe Harare

Argentina Malargue
Barbados Barbados Adams
Brazil Iguassu’s Waterfalls / Fortaleza / João Pessoa / Manaus / Natal A.
Severo / Porto Seguro / Recife / Guararapes / Rio de Janeiro / São Paulo Guarulhas / Salvador - Dois de Sul
Canada Montreal / Mirabel / Quebec / J. Lesage Intl / Toronto Intl / L.B. Pe
Cuba Camaguey Agramonte / Cayo Largo Del Sur / Habana Intl / Jose Mar
/ Varadero
Dominican Republic La Romana / Puerto Plata / Punta Cana / Santo
Domingo
Dutch Antilles Curacao Intl / St. Marten Intl
French Antilles Pointe-à-Pitre
Greenland Sondre Stromford
Hawaii Kona Keahole Intl Airport
Jamaica Montego Bay
Mexico Cancun / City of Mexico Juarez / Ixtapa / Zihuatanejo
Peru Lima J. Chavez
Uruguay Montevideo Carrasco
USA Las Vegas Mccarran / Miami Intl / Newark / New Iorque / Orlando Intl –
Florida / Orlando Stanford / Providence / Sawyer Intl Airport / Washington
Dulles
Venuzuela Caracas Maiquetia / Valencia

Afghanistan Kabul K. Rawash
Azerbaijan Baku - Bina
Bahrain Baharian - Intl
Bangladesh Dhaka
China Macau / Beijin / Shangai
India Calcuta / Ahmedabad / Delhi Gandhi / Hyderabad – Begumpet / Jaipur
Sanganeer
Indonesia Denpasar Bali
Iraq Basra Intl
Israel Tel Aviv / Bem Gurion
Japan Fukuoka / Haneda / Narita / N’Goia
Jordan Aqba
Malaysia Marudi
Maldives Malé Intl - Hulule
Nepal Kathmandu Tribhuvan
Oman Seeb Intl Muscat
Pakistan Karachi
Singapore Changi
South Korea Seul - Incheon Intl
Thailand Chiang Mai
United Arab Emirates Abu Dhabi / Dubai Intl
Vietnam Hanoi Noi Bai Intl

Belgium Brussels
Bosnia Sarajevo
Czech Republic Prague Ruzyne
Croatia Split / Zagreb
Denmark Billund / Copenhagen Kastrup
Finland Helsinki
France Ajaccio / Bordeaux Merignac / Clermont - Ferrand Aulnat /
Deauville St. Gatien / Dijon Longvic / Grenoble – Saint Geoir / Hyeres Le
Palyvestre / Istre – Le Tubes / Lille / Lesquin / Lyon Satolas / Marseille
Provence / Montpellier / Mulhouse / Nantes / Nice / Paris Ch. de Gaulle – Le
Bourget – Orly / Pau Uzein / Reims – Champagne / Tarbes Ossun Lourdes
/ Toulouse Blagnac
Germany Berlim / Schoenefeld / Dortmund Wickede / Frankfurt Main
/ Hannover Langenhagen / Koeln-Bonn / Leipzig / Halle / Munique 2 /
Munster-Osnabruck / Nuremberg / Paderborn-Lippstadt / Stuttgard
Greece Athinai / Chania / Souda / Demokritos / Diagoras / Ioannis /
Kapodistrias / Kefalonia Kefallinia / Kos / Mikonos / Nikos / Kazantzakis /
Volos / Nea Anchialos / Zakinthos
Hungary Budapest / Ferihegy / Debrecen
Ireland Belfast / Aldergrove / Connaught / Cork / Dublin / Kerry County
/ Shannon
Italy Bergamo / Orio Alserio / Bolonha / Cagliari Elmas / Catania
Fontanarossa / Milano Linate / Milano Malpensa / Napoli Capodichino /
Olbia C. Smeralda / Palermo Punta Raisi / Pescara Liberi / Rome Ciampino
– Fiumicino / Ronchi Dei Legioneri / Venice Marco Polo / Verona
Luxembourg Luxembourg
Malta Malta Luqa
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OCEANIA
Moldova Kishinev
Netherlands Rotterdam / Schiphol Amsterdam
Norway Stavanger / Sola / Trondheim / Vaernes
Poland Cracovia
Portugal Faro / Funchal / Lisboa / Ponta Delgada / Porto / Porto Santo /
Madeira / Santa Maria / Terceira
Republic of Macedonia Skopje
Romania Otopeni - Intl
Russia Moscow Sheremetye
Spain Alicante / Almeria / Arrecife Lanzarote Barcelona / Bilbao / Caen
Carpiquet / Fuerteventura / Grand Canaria / Ibiza / Jerez De La Frontera /
Madrid / Mahon / Menorca / Palma de Maiorca / Reus / Salamanca Matacan
/ Santiago / Sevilha / South’s Tenerife / Valencia / Vigo / Zaragoza
Sweden Stockholm – Arlanda / Goteborg / Landvetter / Lulea / Kallax /
Malmoe / Sturup
Switzerland Zurique
Turkey Antalaya / Izmir-Adnan-menderes / Kayseri / Milas / Bodrum
Mugla-Dalaman
Ukraine Kiev Borispol
United Kingdom Birmingham / Bournemouth Intl / Brize Norton / Cardiff
/ East Midlands / Edinburgh / Exeter / Glasgow Intl / Leeds E Bredford /
Liverpool / London – Gatwick – Heathrow – Luton – Stansted / Prestwick
/ Southampton East Leigh / Manchester / Newcastle / Norwich / Teesside

Australia Canberra
French Polynesia Papeete
New Zealand Wellington
Papua New Guinea Port Moresby
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Coordenadas / coordinates: 11º 54’ S 17º 12’ E
República de / Republic of | s. 2 gén. | s. f.
Oficialmente República de Angola, é um país da costa
ocidental de África, cujo território principal é limitado a norte
e a leste pela República Democrática do Congo, a leste pela
Zâmbia, a sul pela Namíbia e a oeste pelo Oceano Atlântico.
O primeiro europeu a chegar a Angola foi o explorador
português Diogo Cão e a sua capital e maior cidade é Luanda.
Saiba mais dos seus encantos!
Officially the Republic of Angola is a country in south-central
Africa bordered by Namibia on the south, Democratic
Republic of the Congo on the north, and Zambia on the east;
its west coast is on the Atlantic Ocean.
The first European to arrive in Angola was the Portuguese
explorer Diogo Cão and its capital and largest city is Luanda.
Get to know more about its charms!

MENSAGEM DO PRESIDENTE
A MESSAGE FROM THE PRESIDENT

Felisberto Neto
Presidente STP Airways / STP Airways CEO

Finalmente Angola

Caro passegeiro, deixe-me desejar-lhe as boas vindas a bordo
do nosso avião.
E como “o prometido é devido”, tenho muito prazer em
anunciar-lhe que desde agosto de 2009 que estamos a voar
semanalmente para Luanda a partir de São Tomé. Para além
dos voos regulares aos Sábados entre São Tomé e Lisboa, com
o equipamento Boeing 757-200 da companhia portuguesa
euroAtlantic airways, agora mais uma rota, desta feita,que
liga o nosso arquipélago ao continente. Gostaria também de o
informar que todos os voos da STP AIRWAYS, em período de
Inverno e de verão – que agora terminou - registaram taxas de
ocupação acima da média expectável. O aumento dos fluxos
de tráfego e o de visitantes, reflectem o esforço que o Governo
são-tomense vem realizando no combate ao paludismo e
na promoção deste destino permitindo na hora o acesso de
horários e tarifas.
A STP Airways continua a colocar à disposição das Agências de
Viagens e dos agentes do sector, o sistema de reservas aéreas
Galileo, uma ferramenta utilizada no Mundo por mais de 500
companhias aéreas, permitindo na hora o acesso na hora a
horários e tarifas. Este investimento coloca São Tomé e Príncipe
acessível a partir de qualquer ponto do Mundo e oferece
vantagens e benefícios ao turismo, aos operadores turísticos e
ao desenvolvimento económico do país. Para os passageiros, a
nossa empresa acaba de lançar a sua ferramenta de Reservas e
Pagamentos Online através do site www.stpairways.st.
É assim, aos poucos e todos juntos, que vamos recuperando
e melhorando os nossos serviços de forma a o receber como
merece à chegada a este paraíso plantado no meio do oceano,
que são as ilhas maravilhosas de S. Tomé e Príncipe.
Esperamos que regresse aos nossos voos, porque vamos ter
saudades suas.
Por si e para si, sempre!

FinalLY Angola

Dear passenger, I would like to welcome you on board our
airplane.
As promised, I am glad to announce that since August of 2009
we are flying weekly to Luanda from São Tomé. In addition to
our regular flights on Saturdays between São Tomé and Lisbon,
with the equipment Boeing 757-200 of the Portuguese Airline
company euroAtlantic Airways, we have another route, this time,
that links our arquipelago to the Continent. I would also like to
inform you that all our STP AIRWAYS flights, in the Winter and
Summer season – that now is over – registered occupancy rates
above our average expectations.
The increase of traffic flow and of visitors, reflect the effort that
the São Tomé Government has been performing in the combat
against malaria and in the promotion of this destiny, allowing the
immediate access to time schedules and rates.
STP Airways makes available to Travel Agencies and other
agents of the sector, the Galileo airline reservations system, a
tool used around the World for more than 500 airline companies,
allowing the immediate access to time schedules and rates.
This investment places São Tomé and Príncipe accessible from
anywhere in the World and offers advantages and benefits to
tourism, to turistic operators and for the country’s economic
development. For our passengers, our company launched a
new Online tool of Reservations and Payments, through the site,
www.stpairways.st.
Slowly and united, we will recover and improve our services, in
order to receive our passengers- as you deserve- when arriving
to this paradise planted in the middle of the ocean, which are
these wonderful islands of São Tomé and Príncipe.
We hope you return to our flights, because we will certainly miss
you.
By you and for you, always!

STP AIRWAYS
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ANGOLA
Pérola Africana / African Pearl
TEXTO / TEXT ANTONIETA LÚCIO
FOTOs / PHOTOS Carlos Pires
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A

ngola é um país com paisagens de rara beleza.
O nome Angola deriva da palavra N’gola, título
dos governantes de uma região situada a leste
da actual capital Luanda, no século XVI. Foi uma
colónia portuguesa até ao ano de 1975, altura
em que o país ganhou a sua independência. Hoje em dia é
um país em franca expansão económica.
Do tempo colonial ficou o cristianismo e o português como
língua oficial. Mas nas suas ruas o dialecto angolano ainda
se faz ouvir o que contribui para a riqueza cultural do país.
A linha costeira com mais de 1.500.000 km estende-se
para o interior, ocupando uma área de mais de 1.200.000
km2. Da orla costeira, desenvolve-se uma cadeia
montanhosa onde se situam os dois picos mais altos do
país, o Morro Moço, com cerca de 2.620m e o Morro Meco,
com pouco menos de altura. Na zona plana formam-se
as bacias dos principais rios – Zaire, Cunene, Kwanza,
Kubango e o Queve. Muitos destes rios desaguam em
estuários, que dão lugar a ilhas, baías com excelentes
praias de água morna.
É um país fértil em paisagens diversas, desde a bela e
densa floresta do Maiombe em Cabinda ao famigerado
deserto do Namibe onde crescem plantas únicas no
mundo.
Apesar de se localizar numa zona subtropical, Angola tem
duas estações do ano. A estação quente que ocorre entre
os meses de Outubro a Maio e a estação seca, mais fresca,
que ocorre entre Junho e Setembro. Esta estação também
é conhecida como sendo a estação do cacimbo.

E/

A

ngola is a country with landscapes of rare
beauty. The name Angola comes from the word
N’gola, the rulers’ title of a region located east
of the current capital Luanda, in the sixteenth
century. It was a Portuguese colony until 1975,
when the country gained its independence. Today its a
country with a booming economy. From the colonial era,
the religion remained Christianity, and Portuguese is the
official language. But in the streets the Angolan dialect
can still be heard to which contributes to the cultural
wealth of the country.
The coastline with more than 1 500 000 km extends to
the interior, occupying an area of more than 1 200 000
km2. From the shoreline develops a mountain range
where the country’s two highest peaks are Morro Moço
about 2 620 m and Morro Meco, a little lower. In a flat
area the hydrological basins of major rivers are formed
- Zaire, Cunene, Kwanza, and Queve Kubango. Many of
these rivers flow into estuaries, creating islands and bays
where excellent beaches with warm water can be found.
It is rich in landscapes from the beautiful and dense
Maiombe forest in Cabinda to the famous Namib Desert
where unique plants in the world grow.
Despite being located in a subtropical zone, Angola has
its own specific climate, with two distinct seasons. The
hot season, which occurs between October and May and
the dry season, a little cooler, which occurs between
June and September. This is also known as the season of
mist (“Cacimbo”)
STP AIRWAYS
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ANGOLA
Destino turístico

Tourist destination

Angola está-se a tornar um destino turístico por
excelência, graças ao actual clima de segurança que se faz
sentir no país. O clima convidativo, o ecoturismo, a riqueza
da sua cultura e as magníficas praias de água morna,
também contribuem para que, cada vez mais, este seja o
país de eleição de muitos turistas e alguns investidores.
A capital, Luanda, foi fundada a 25 de Janeiro de 1576 pelo
navegador português Paulo Dias de Novais.
Nos dias de hoje, Luanda é uma cidade cosmopolita, onde
se passeiam várias culturas e vivências de pessoas que
em cada canto procuram um pouco da sua história. Ao
caminharmos pelas suas ruas, os nossos sentidos não
podem deixar de registar a quantidade de cores e cheiros
que se misturam entre si e que nos deixam rendidos
a tamanha beleza. Quando estamos em Luanda algo
acontece…não podemos deixar de pensar que é uma
cidade sequiosa de vida, onde o tradicional se confunde
com o moderno, fazendo com que seja um exemplo de
como se pode caminhar para o futuro sem esquecer as
tradições do país. Calcula-se que um terço da população
angolana reside em Luanda.

Angola is becoming a popular tourist destination, thanks
to the current climate of security that is felt in the
country. The inviting climate, ecotourism, its rich culture
and beautiful beaches of warm water, also contribute
to be chosen a country for many tourists and some
investors.
The capital, Luanda, was founded on January 25, 1576 by
the Portuguese explorer Paulo Dias de Novais.
Nowadays, Luanda is a cosmopolitan city where different
cultures and personal experiences walk hand in hand
looking in every corner for a piece of their own history.
As we walk through its streets, our senses can’t stop
recording the amount of colours and scents that blend
with each other and leave us surrendered to such beauty.
When we are in Luanda something happens ... we cannot
help thinking that this is a city thirsty of life, where the
traditional blends with the modern, making it an example
of how to move into the future without forgetting the
traditions of the country. It is estimated that one third of
the Angolan population lives in Luanda.

O Palácio Presidencial, a Assembleia Nacional, a Fortaleza
de S. Miguel e a Igreja Matriz de Luanda, situam-se na
denominada zona da Cidade Alta. É um local privilegiado,

The Presidential Palace, the National Assembly, the
Fortress of S. Michael and the Church of Luanda, are
located in the Upper City area. It is a privileged place
because it has a magnificent view over the city. A

STP AIRWAYS
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pois tem uma vista magnífica sobre cidade. Um passeio
por esta zona da cidade é uma experiência inesquecível.
Mas se quiser experimentar um pedaço do paraíso, a sul
de Luanda, encontra-se a ilha do Mussulo…um colírio para
os olhos.
Angola é produtor de banana, café, milho, cana-de-açúcar,
jinguba (amendoim) e muitos outros, mas também é
riquíssimo em recursos naturais, tais como os diamantes,
o ferro e o petróleo. Luanda, como um dos principais
portos africanos, congrega todos estes produtos e por isso
é como se fosse o centro industrial do país.
Das 18 províncias de Angola, a Huíla é dotada de uma
beleza impar. Não pode deixar de visitar as quedas de
Kalandula, em Malange, pois são as segundas maiores
quedas de água de todo o continente africano, com cerca
de 100 metros de altura, é de cortar a respiração.

Ritmos angolanos
Luanda é o berço de diversos estilos musicais, tais como, o
kazukuta, kilapanda e semba.
No início da década de 1990 um novo estilo de música
tornou-se popular em Angola, o Kuduru cujo género
musical é inspirado no rap e hip-hop norte-americanos,
mas com ritmos e temas adaptados a Angola. Retrata a
paixão, guerra, paz ou degradação social. No final desta
década surgiu a Tarrachinha, dança muito sensual que
facilmente encontrou muitos adeptos.
Angola, terra de cores, ritmos e sabores quentes!

walk through this area of the city is an unforgettable
experience. But if you want to try a slice of heaven, on the
south of Luanda there is the island of Mussulo ... a sight
for sore eyes.
Angola produces banana, coffee, corn, sugar cane,
jinguba (peanuts) and many others, but it is also very
rich in natural resources, such as diamonds, iron and oil.
Being one of the major African harbours, Luanda gathers
all these products and therefore we can state that it is the
country’s industrial centre.
Of the 18 provinces of Angola, Huila is endowed with a
unique beauty. You cannot miss the Kalandula falls, in
Malange, because they are the second largest waterfalls
in the entire African continent, with about 100 meters
high. It is breathtaking!

Angolan rhythms
Luanda is the cradle of various music styles, such as,
kazukuta, kilapanda and semba.
In the beginning of the 90´s a new music style became
popular in Angola, kuduru whose music genre is inspired
by North-American rap and hip-hop, but with themes and
rhythms adapted to Angola. It portraits the passion, war
and peace or the social degradation. At the end of this
decade Tarrachinha emerged, a sexy dance that rapidly
conquered many fans.
Angola, land of hot colours, rhythms and flavours!

STP AIRWAYS
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RITA
PEREIRA

“Quero voltar
/ I want to go back”

R

P/

ezam as superstições que o número sete é um número
de sorte. E foi isso que aconteceu a Rita Pereira e
a Joana, a irmã, quando aceitaram o convite para
passarem sete dias no paraíso africano de São Tomé.
Ao longo de uma semana as duas irmãs contactaram
com a população local onde, inclusivamente, Joana pensa vir dar
aulas daqui a um ano, quando terminar o curso de professora do
1º ciclo que se encontra neste momento a tirar. Rita aproveitou
para descansar e para estar mais perto da irmã, porque é ela
quem a ouve e apoia em todas as horas: As fáceis e as mais
complicadas. “A minha irmã é a minha melhor amiga e o meu
ombro. É com ela que eu gosto de estar e com quem gosto de
sair e não podia ter melhor companhia para visitar este país
maravilhoso cheio de gente fantástica.”
Durante uma semana os dias foram passados entre a ilha
principal, com visitas a várias das zonas. Contudo e logo no dia
de chegada a presença de Rita foi várias vezes notada, quer por
turistas, quer por habitantes locais que trabalham em Portugal e
acompanham as novelas da TVI. E que jeito dá ter uma fã por perto
quando se está longe de Portugal. “Fui muito bem recebida aqui e
foi bom termos feito amigos assim que chegámos porque foi uma
forma de conhecermos a ilha de outra forma. Logo no primeiro dia
levaram-nos para junto das famílias deles e podemos comer de
tudo um pouco.” Até pratos pouco convencionais. “Comi morcego
pela primeira vez na vida e apesar de estranhar gostei”. Com a
gastronomia local assimilada o resto dos dias dividiram-se entre
as cascatas que a ilha oferece, os passeios pela praias - onde se
cruzou com a actriz Io Apolloni - e ajudar a irmã, que para o ano
pretende acabar o curso e viajar para este país para dar aulas. “A
Joana quer muito vir para cá e já só lhe falta um ano. Esta viagem
foi muito boa para ela tomar contacto com a realidade local e
eu assim estou com ela para ajudar.” A irmã confirma. “Estou a
gostar muito de São Tomé e das pessoas de cá. Se houver essa
possibilidade quero vir para cá, de preferência para a escola
pública”, diz. Como isso ainda não aconteceu o tempo foi de lazer.
E o passeio prosseguiu para o Ilhéu das Rolas, para o resort
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Texto e fotos Luís Correia

uperstitions say that number seven is a lucky number.
And that’s what happened to Rita Pereira and Joana,
her sister, when they accepted the invitation to spend
seven days in the African paradise of Sao Tome. Over a
week the sisters contacted with the local population and
where Joana is even considering teaching in a year, as she finishes
her Primary School Teacher degree which she is currently taking.
Rita took the opportunity to rest and to be closer to her sister
because she is the one who listens to and supports her at all
times: the easy and the most complicated. “My sister is my best
friend and my shoulder. It is with her that I like to be and who I like
to go out with and I could not have chosen a better company to visit
this wonderful country full of fantastic people.”
During the week, the 7 days were spent on the main island, with
visits to various areas. However, and since the day of her arrival,
the presence of Rita was noticed several times, either by tourists
or by locals who work in Portugal and follow up TVI soap operas.
And how handy it is to have a fan nearby when you are away
from Portugal. “I was very well received here and it was good we
had made friends as soon as we got here because we had the
chance to get to know the island in a different way. On the first
day they took us back home to their families and ate a little bit of
everything.” Even little eccentric dishes. “I ate bat for the first time
in my life and although it was strange I really enjoyed it.”
With the local cuisine assimilated, the rest of the days were divided
between the waterfalls that the island has to offer, the strolls at
the beaches - where she came across with the actress Io Apolloni and helping her sister, who wants to finish the course and travel to
this country to teach. ‘Joana really wants to come here and she just
has one year left. This trip was very good for her to make contact
with the local situation and so I’m with her to help.’ Her sister
confirms. ‘I am really enjoying Sao Tome and the locals. If there’s a
chance, I want to come here, preferably to a state school’, she says.
As it hasn’t happened yet, it was leisure time.
And the trip continued to Rolas Islet, to the Pestana Equador
resort, with a privileged view of Sao Tome and where a monument

Pestana Equador, com vista privilegiada para São
Tomé e onde um monumento assinala a passagem
da linha imaginária do Equador por aquelas
paragens. “Que pena estar mau tempo. Isto aqui
é lindo. As praias... tudo. Quero voltar cá com sol”,
disse Rita lamentando apenas a ausência de sol.
Sim, porque de resto não lhe faltaram as atenções
dos funcionários locais, sempre atentos a cada
movimento das duas irmãs, o que chegava ao ponto
de repararem se elas estavam ou não no pequenoalmoço para de seguida lhes prepararem o mesmo
e levarem ao quarto com a desculpa. “Assim sempre
vemos a senhora”
No final da semana, as duas irmãs prometeram
voltar ainda que com objectivos diferentes. Rita para
divertir-se e Joana para trabalhar com crianças.

marks the imaginary line of Ecuador. “It’s too
bad the weather isn’t good. This is beautiful. The
beaches, everything…. I want to come back with
sunshine,” said Rita just feeling sorry for the lack
of sun. Yes, because after all there was no lack of
attention from the local employees, always attentive
of every movement of the two sisters, which
reached to a point of noticing if they were or not
having breakfast and then preparing it and taking
it to their room with the excuse “Well, then we can
see the lady”.
At the end of the week, the two sisters promised to
come back though with different objectives in mind:
Rita to have fun and Joanna to work with children.
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YSL Parisienne
by YVES SAINT LAURENT

TerreD’Hermès
by Hermès

CK free
by CALVIN KLEIN

BLVEAUDEPARFUM II
by BVLGARI

Eau de Toilette pour homme Vap 50ml

Eau de Toilette pour homme Vap 50ml

Eau de Toilette Vap 50ml

Eau de Toilette Vap 50ml

Amanhece em Paris. Uma
mulher passa. Tem um
rosto de anjo, a maquilhagem
esbatida, um vestido de noite
negro. Uma mulher livre, que
sabe viver e amar. Uma mulher Yves Saint Laurent. Kate
Moss. Parisienne é o nome do
feitiço que ela liberta.

A Hermès lança uma nova versão Parfum da fragrância Terre
D’Hermès. A pureza e a intensidade do aroma foram aperfeiçoadas. As notas amadeiradas
ganham exuberância, o toque
de laranja e toranja torna-se
mais denso. Para homem.

Há um homem Calvin Klein.
Ele é jovem, aventureiro, criativo. Ele vive intensamente cada
dia. Ele procura sempre novos
desafios. CK Free nasceu para
lhe dar ainda mais liberdade,
ainda mais carisma.

Quente, sensual e envolvente.
BLV é uma poderosa poção mágica. Um perfume de aroma intenso.
Tal como a mulher que o usa, BLV
é uma força, um espírito, uma
experiência inesquecível.

Day breaks in Paris. A woman
passes by. She has the face of
an angel, with smudged makeup and a black evening dress.
A free woman, who knows how
to live and how to love. An Yves
Saint Laurent woman. Kate
Moss. Parisienne is the name
of the spell that she casts.

Hermès has introduced a new
Parfum version of its Terre
d’Hermès fragrance. With a new
intensity and purity, its woody
notes take on a fresh exuberance and the touch of orange
and grapefruit a greater density.
For men.

The Calvin Klein man is young,
adventurous and lives every day
to the fullest. He’s always on the
lookout for new challenges and
CKFree is here to give him even
more freedom and charisma.

Warm, sensual and enveloping,
BLV is a powerful magic potion.
Just like the woman who wears
it, BLV is a force of nature, a free
spirit, an unforgettable experience.
€52 PVP

€38,50 PVP

€43,50 PVP

€55,50 PVP

Diorshow Iconic Mascara
by CHRISTIAN DIOR
Anti-Aging Stress Cream
by LA PRAIRIE
A cellular anti-wrinkle complex 50ml

KENZOKI
by KENZO
Face Vital Ice Cream 50ml

Instant Light Lip Perfector
by CLARINS
Um gel cremoso com reflectores 3D para dar conforto e
realçar os lábios dando-lhes
mais relevo e brilho. Num só
gesto, o cuidado dos lábios e
uma maquilhagem natural.

Gelar antes de usar. Um creme revitalizante para energizar a sua pele e o seu estado
de espírito todas as manhãs.
Pode ser mantido no frigorífico para optimizar as suas
propriedades tonificantes e
regeneradoras. Refirmante,
hidratante, regenerador. Para
peles normais e mistas.

Redescubra a tranquilidade
da sua juventude. O creme de
rejuvenescimento intenso La
Prairie reestrutura e revitaliza
a sua pele através de um
complexo vegetal anti-stress
e da adição de relaxantes
naturais. A sua pele adquire
imediatamente um aspecto e
um toque mais firme, suave e
jovem… como se nunca tivesse
tido qualquer preocupação.

A perfeição da alta-costura
para os olhos, directamente da
passarela. As suas pestanas
terão curvas estonteantes, graças a uma fórmula
inovadora de memorização da
forma e uma escova exclusiva
para enrolar as pestanas,
que garantem resultados que
saltam à vista. Uma cobertura
e comprimento perfeitos, bem
como uma curvatura extrema,
que fazem com que as suas
pestanas sejam o centro de
todas as atenções.

A lip enhancing creamy gel with
3D reflections that promotes
smooth, fuller-looking, shiny
lips. Pampers lips with real lip
care benefits while promoting a
natural make-up result.

Chill before use. An invigorating cream to pump up your
skin and morale every morning. May be kept in the fridge
to optimize its toning and regenerating properties. Firms,
moisturizes, regenerates. For
normal and combination skin.

Rediscover your carefree
youth. La Prairie’s deeply rejuvenating stress cream helps
rebuild and revitalize with an
exclusive anti-stress herbal
complex and natural relaxants.
Your skin immediately looks
and feels firmer, smoother,
more youthful… as if you never
had a problem in your life.

Couture perfection for the
eyes, straight from the
catwalks. Give your lashes
dizzying curves thanks to an
innovative shape-memory
formula and unique lashcurling brush that guarantee
eye-catching results. Perfect
coverage, length and extreme
curl let your lashes steal the
show.

€21 PVP

€48 PVP

€146 PVP

€24 PVP
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ÚLTIMA ESCALA
LAST SCALE

Frango com Jinguba (Amendoim)
Chicken with Jinguba (peanuts)
para 2 pessoas / 2 pax

Ingredientes

4 Pernas de frango
50 g de amendoins torrados e moídos sem sal
1 Cebola
4 Colheres de sopa de calda de tomate
1 Copo de água
1 Colher de sopa de óleo de Palma (dendem) ou
em alternativa 2 colheres de sopa de Azeite
Sal e jindungo q.b. (piri-piri)
1 Colher de sopa de coentros picados

Preparação

Aloure o frango no óleo de palma, adicione a
cebola bem picada e deixe refogar em lume
brando. Acrescente a calda de tomate e um
copo de água. Adicione o amendoim triturado,
mexendo sempre, porque o molho tem tendência
a engrossar. Se necessário acrescente um pouco
de água.
No final adicione os coentros picados.
Acompanhe com arroz branco, e como dizia o
autor no final dos seus programas:“Façam favor
de serem felizes!”

Receita / Recipe

NA ROÇA COM OS TACHOS

João Carlos Silva
Oficina do Livro

AIRWAYS
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Ingredients

4 chicken legs
50 g toasted crushed peanuts (unsalted)
4 tablespoons tomato sauce
1 glass of water
1 tablespoon Palm oil (dendem) or 2 tablespoons
Olive oil
Salt and hot pepper (jindungo) q.b.
1 tablespoon chopped coriander

Method

Sautee the chicken in palm oil, add the finely
chopped onion and let it cook on low heat. Add
the tomato sauce and a glass of water. Add the
crushed peanuts, stirring often, because the sauce
tends to thicken. If necessary add a little water.
At the end add the chopped coriander.
Serve with white rice, and as the author says at the
end of his shows: “Please be happy!”

FROTA /FLEET STP
Boeing 757-200

Dornier 228

Especificações Técnicas / Technical Specifications

Especificações Técnicas / Technical Specifications

Comprimento / Length 47,32 m
Envergadura das asas / Wing Span 38,05 m
Altura da Cauda / Tail Height 13,6 m
Velocidade de cruzeiro / Cruising Speed 851 km/h
Alcance máximo / Maximum range 7 222 km
Capacidade máxima de combustível / Max fuel capacity 43 490 l
Motores / Engine 2 turbofans RB211 -535-E4 montados nas asas com 40 200 libras de impulso cada
/ 2 turbofans RB211 -535-E4 wing mounted with 40 200 lbs thrust each
Capacidade de carga / Cargo Capacity 43,3 m3
Capacidade de acomodação / Accommodation 219 passageiros / passengers
Peso máximo à descolagem / Max takeoff weight 115 660 kg

Tripulação / Crew 2
Capacidade de acomodação / Accommodation 19 passageiros / passengers
Comprimento / Length 16,56 m (54 ft 4 in)
Envergadura das asas / Wing Span 16.97 m (55 ft 7 in)
Altura da Cauda / Tail Height 4,86 m (15 ft 9 in)
Área da asa / Wing area 32,00 m² (345 ft²)
Peso s/Combustível / Empty 3,258 kg (7,183 lb)
Peso máximo à descolagem / Max takeoff weight 6,400 kg (14,110 lb)
Motores / Engine 2x Garrett AiResearch TPE-331-5, 560 kW (776 hp) each
Performance
Velocidade Máxima / Maximum speed 434 km/h (271 mph)
Alcance / Range 1,037 km (560 miles)
Altitude máxima / Service ceiling 8,534 m (28,000 ft)
Média de subida / Rate of climb 570 m/min (1,870 ft/min)

Os aparelhos que fazem estes voos são os que estão publicados, sendo que as imagens apresentadas são apenas desenhos de forma a mostrar o tipo de avião
e não o design da empresa / The devices that make such flights are those that are published, and the images presented are only drawings to show the type of
plane and not the design of the company.

AEROPORTOS
/ AIRPORTS

STP

AZORES

PORTUGAL

SPAIN

GREECE

MALTA
TUNISIA

MADEIRA
MOROCCO
CANARY
ISLANDS
ALGERIA

LIBYA

WESTERN
SAHARA

_Aeroporto Internacional de São Tomé / São Tomé Internacional Airport
São Tomé e Príncipe
_Aeroporto Internacional de Lisboa / Lisbon Internacional Airport
Portugal

CROATIA SERBIA
BOSNIA
HERZEGOVINA
MONTENEGRO BULGARIA
MACEDONIA
ALBANIA

MAURITANIA
CABO VERDE

_Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro / 4 of February Internacional Airport
Luanda - Angola

MALI

NIGER
CHAD

SENEGAL
GAMBIA

BURKINA
FASO

GUINEA-BISSAU
GUINEA
SIERRA LEONE
LIBERIA

N

NI

IVORY
COAST

GHANA

BE

NIGERIA

GO
TO

CENTRAL
AFRICAN
REPUBLIC

CAMEROON

SÃO TOMÉ
E PRÍNCIPE

SÃO TOMÉ
E PRÍNCIPE
ISLAND

EQUATORIAL
GUINE
GABON

CONGO
DEMOCRATIC
REPUBLIC OF
CONGO

SANTO
ANTÓNIO
ANGOLA

ZAMBIA
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NOTÍCIAS STP

POR / BY ANTONIETA LÚCIO & SÍLVIA POUSEIRO

STP NEWS.

Galileo integra
conteúdos da
STP Airways
/ Galileo
becomes
part of the
contents of
STP Airways
A Galileo – sistema de distribuição global
pertencente à multinacional Travelport
– passa a integrar os conteúdos da STP
Airways. Os agentes de viagem ligados à
Galileo passam a ter acesso imediato a
todos os serviços da STP Airways. Uma
das funcionalidades que está já activada
é a do Electronic Ticket, disponível para
todas as agências de viagem portuguesas
ligadas à Associação Internacional de
Transporte Aéreo (IATA).
A STP Airways passa, assim, a
disponibilizar aos agentes de viagem
o acesso aos serviços da Galileo,
potenciando a oferta dos operadores
turísticos e aumentando a visibilidade
do destino S.Tomé e Príncipe em todo o
mundo.

/ Galileo - global distribution system
belonging to the multinational Travelport
- becomes part of the contents of STP
Airways. The travel agents linked to
Galileo will have immediate access to all
STP Airways services. One of the features
already activated is the Electronic Ticket,
available for all travel agencies connected
to the Portuguese International Air
Transport Association (IATA).
Thus, STP Airways makes available to
travel agents the access to Galileo’s
services, enhancing the supply of tour
operators and increasing the visibility of S.
Tomé and Príncipe in the world.

P/

Comprovativo
de vacina
/ Proof of
vaccination
O Conselho de Ministros São-Tomense

aprovou uma decisão que visa promover o
desenvolvimento do turismo. Para quem
viajar da Europa para São Tomé e também
deste arquipélago para a Europa não é
necessário apresentar o comprovativo de
vacina contra a febre-amarela.
/ The Council of Ministers of São Tomé
has approved a decision to promote
the development of tourism. For those
travelling from Europe to São Tomé
and this archipelago to Europe it is
not necessary to submit the proof of
vaccination against yellow fever.

Reservas
online / Online
Booking
A STP airways, neste momento, permite
que os passageiros façam as suas
reservas e obtenham informações
úteis,  através do site www.stpairways.st.

/ Now STP Airways allows its passengers
to book a flight and get useful information
through its site www.stpairways.st.

Não se esqueça do que pode fazer neste paraíso…
/ Don’t forget what you can do in this paradise…
Alugar um jipe com motorista e durante um dia
fazer uma visita pelas muitas roças / Rent a jeep
with driver and visit for a day the many roças
Comprar o chocolate artesanal feito com o
cacau local / Buy handmade chocolate made
with local cocoa
Comprar o amendoim torrado que é vendido em
garrafas no mercado de São Tomé / Buy roasted
peanuts that are sold in bottles at São Tomé’s
market
Ficar no Pestana São Tomé ou no Pestana
Equador (Ilhéu das Rolas) – uma óptima estadia
em hotéis de cinco estrelas / Stay in Pestana

AIRWAYS
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São Tomé or Pestana Equador (Rolas Islet) - an
excellent stay at five-star hotels
Visitar um entreposto de venda de artesanato
aberto ao público ao lado do hotel Miramar
/ Visit a handcrafts store open to the public next
to Miramar hotel
Encontrar artistas (pintores, escultores,
artesãos) em diversos lugares: em São Tomé na
galeria Teia D’arte, na roça São João, na Santa
Casa da Misericórdia / Find artists (painters,
sculptors, craftsmen) in several places: in São
Tomé in the Teia D’art gallery, in roça São João,
in Santa Casa da Misericórdia

GRIPE A (H1N1)

Prevenir é o melhor remédio
A gripe A é uma estirpe nova do vírus influenza denominado
H1N1 que se transmite pelo ar, de pessoa para pessoa,
através de gotículas libertadas ao falar, tossir ou espirrar.
O contágio também pode ocorrer mediante o contacto com
superfícies contaminadas.
Os sintomas de infecção pelo novo vírus da Gripe A são
normalmente similares aos sintomas provocados pela gripe
sazonal: febre de início súbito (superior a 38 ºC), tosse,
calafrios, dores musculares, dores de cabeça, cansaço,
dificuldade respiratória. Em alguns dos casos de infecção
pelo novo vírus da Gripe A também podem ocorrer vómitos
ou diarreia.
É importante estar atento e adoptar comportamentos que
previnam a transmissão do vírus. Eis algumas das medidas
de prevenção:
Sempre que tossir ou espirrar tapar o nariz e a boca
com um lenço de papel (ou com o antebraço), e deite
imediatamente no caixote do lixo os lenços de papel usados;
Lavar frequentemente as mãos com água e sabão ou
toalhetes com solução de álcool;
Evitar mexer nos olhos, nariz e boca se não tiver as mãos
lavadas.
Além disso se tiver sintomas de gripe deve ainda:
Ligar para a Linha de Saúde Pública (em Portugal Linha
Saúde 24, 808 24 24 24);
Guardar uma distância de pelo menos um metro quando
falar com outras pessoas;
Evitar cumprimentar com abraços, beijos ou apertos de
mão.
A vacinação é recomendada pelas agências internacionais,
pela Organização Mundial de Saúde (OMS), pela União
Europeia e pelos organismos do Estado Português.
Prevenir é, de facto, a palavra chave.
Mantenha-se informado, de forma a proteger-se a si e aos
outros.
E/

H1N1 FLU

Being on guard is the best medicine
H1N1 is a new influenza virus that is spread by the air
mainly person-person through droplets released when
talking, coughing or sneezing. The infection can also occur
through contact with contaminated surfaces.
The symptoms of infection by the H1N1 virus are often
similar to symptoms of seasonal flu: sudden onset of fever
(above 38º C), cough, chills, muscle aches, headaches,
fatigue, and difficulty breathing or shortness of breath.
In some cases people can also experience vomiting or
diarrhea.
It’s important to be aware and take some every day actions
that prevent the spread of the virus. Here are some
preventive measures:
Cover your nose and mouth with a tissue when you cough
or sneeze. Throw the tissue in the trash after you use it;
Wash your hands often with soap and water or use an
alcohol-based hand rub;
Avoid touching your eyes, nose or mouth if your hands
aren’t clean.
Besides, if you have flu symptoms you should also:
Call the Public Health helpline service (in Portugal 24
Health Line 808 24 24 24);
Keep a distance of about 1 meter when talking with other
people;
Avoid hand shaking, kissing or hugging.
Vaccination is recommended by international agencies,
the World Health Organization (WHO), the European Union
and the Portuguese Public Health services.
Prevention is indeed the key word.
Stay informed in order to protect yourself and others.

