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SEMPRE A SOMAR... MESMO EM TEMPO DE CRISE

Caro Passageiro, bem-vindo a bordo.
É com muito prazer que lhe comunico que a nossa empresa
recebeu alguns cumprimentos e saudações enviados de diversos
países do Mundo, depois do Departamento de Transportes dos
Estados Unidos (DOT), ter aprovado formalmente pela primeira
vez na história da aviação civil americana, um aluguer de um avião
- num contrato de longa duração - operado por uma empresa
estrangeira. Esta autorização - obtida em tempo recorde junto do
governo dos E.U.A. - é um orgulho para Portugal e para a nossa
indústria aeronáutica, pois pela primeira vez uma companhia
fora dos Estados Unidos, obtém a nível mundial, autorização para
ﬁrmar um contrato deste nível, no mais rigoroso dos mercados.
A imagem, prestígio comercial e a robustez ﬁnanceira da marca
euroAtlantic, ajudaram a abrir as portas do maior gerador
de tráfego de passageiros e carga do Mundo a uma empresa
portuguesa, obrigando de imediato a nossa a rever orçamentos
para o próximo ano.
Estas não são, porém, as únicas boas notícias deste Verão.
Porque somos uma empresa privada, que não tem nenhum
apoio económico, não dependemos ﬁnanceiramente de ninguém,
porque promovemos emprego, garantimos solidez e não
fomos «engolidos» numa das piores fases das economias que
provocaram encerramentos e falências na Europa e no resto do
mundo, a euroAtlantic airways foi nomeada para o prestigiado
Prémio “Europe’s 500” auditado pela Dun & Bradstreet, num
universo de 167 milhões de empresas independentes. Esta é uma
iniciativa da Europe’s 500, uma plataforma que todos os anos
organiza a “Cimeira Europeia do Crescimento” onde participam
empresas e empresários nesta qualidade.
Esta nomeação deixa a nossa companhia e os seus trabalhadores
plenos de satisfação, pois reﬂecte uma aposta ganha onde,
mesmo atravessando uma crise, procurámos novas oportunidades
e novos investimentos... e saímos vitoriosos.
Como vê, a nossa empresa continua a crescer.
É só pensar no futuro e não baixar os braços.
Razão mais do que suﬁciente para que, de novo, o convide, com
prazer, à leitura desta edição, cujo tema de capa é Bangladesh, um
dos países para onde operamos e com quem temos boas relações
comerciais. Delicie-se com esta edição bilingue que chega,
semestralmente, a milhares de leitores, a que se juntam as muitas
visitas diárias à nossa página na internet (www.euroatlantic.pt/
html/revista5.pdf). A euroAtlantic magazine tem sido para nós um
instrumento de excelência para divulgar e promover Portugal em
todo o Mundo, bem como os destinos para onde operamos.

E/

ALWAYS ADDING... EVEN IN TIMES OF CRISIS
Dear passenger, welcome aboard.
It is with great pleasure that I announce that our company has
received some compliments and greetings sent from various
countries in the world after the Department of Transportation
of the United States (DOT), has formally approved, for the
ﬁrst time in American history of civil aviation, a rental of a
plane - a long-term contract - operated by a foreign company.
This authorization - produced in record time with the U.S.
government - is a pride for Portugal and for our aerospace
industry, because for the ﬁrst time a company outside the
United States gets an authorization to sign a contract at this
level, the tightest markets. The image, reputation and ﬁnancial
strength of euroAtlantic brand have helped to open the doors
of the largest generator of passenger trafﬁc and cargo in the
world to a Portuguese company, requiring our immediate
reviewing budgets for next year.
However, these are not the only good news this summer.
Because we are a private company, which has no economic
support, we do not depend on anyone ﬁnancially because
we promote employment, ensure stability and we were not
‘swallowed’ in one of the worst phases of the economies that
have caused closures and bankruptcies in Europe and the rest
of the world. euroAtlantic was nominated for the prestigious
award “Europe’s 500” audited by Dun & Bradstreet, in a
universe of 167 million independent companies. This is an
initiative of Europe’s 500, a platform that every year organizes
the “European Growth Summit” where businesses and
entrepreneurs participate in this category.
This nomination leaves our company and its workers full of
satisfaction, as it reﬂects a bet won where, even through a
crisis, we looked for new opportunities and investments ... and
emerge victorious.
This is more than enough to invite you to read this issue,
whose cover story is Bangladesh, a country where we operate
and with whom we have good business relationships. Indulge
in this bilingual edition that arrives every six months to
thousands of readers, plus the many daily visits to our website
(www.euroatlantic.pt/html/revista5.pdf). EuroAtlantic
magazine has been an excellent tool for us to disseminate
and promote Portugal all over the world, and the destinations
where we operate.

Have a nice flight!

Tenha um bom voo!
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TRAFEGO AEREO
AIR TRAFFIC

TEXTO / TEXT SÍLVIA POUSEIRO

EUROATLANTIC A VOAR CADA VEZ
MAIS ALTO / EUROATLANTIC FLIES
HIGHER AND HIGHER
A euroAtlantic airways (EAA) é a primeira companhia
de aviação não americana a receber autorização
para operações em regime wet lease nos E.U.A. Para
Tomaz Metello, CEO da EAA, «é um orgulho para
Portugal e para a nossa indústria aeronáutica, pela
primeira vez uma companhia estrangeira, obtém a
nível mundial, autorização para ﬁrmar um contrato de
wet lease, no mais rigoroso dos mercados. A imagem,
prestígio comercial e a robustez ﬁnanceira da marca
euroAtlantic, ajudaram a abrir as portas do maior
gerador de tráfego de passageiros e carga do Mundo
a uma empresa portuguesa».
Com efeito, o Departamento de Transportes dos
E.U.A. aprovou formalmente, pela primeira vez
na história da aviação civil americana, que uma
companhia aérea estrangeira efectuasse operações
em regime aluguer wet lease de longa duração para
uma companhia americana.
O wet lease é um contrato em que uma companhia
aérea disponibiliza o avião, a tripulação completa,
efectua a manutenção e suporta o seguro do avião
a outra companhia aérea (por isso a designação
ACMI – aircraft, crew, maintenance and insurance).
Em contrapartida, esta última efectua o pagamento
das horas operadas além de suportar os restantes
custos tais como: combustíveis, taxas aeroportuárias,
reservas, entre outros.
Este negócio permite à EAA continuar a expandir as
suas actividades no mercado dos E.U.A.
É a euroAtlantic, a voar cada vez mais alto…
/ euroAtlantic airways (EAA) is the ﬁrst non-American
airline to receive authorization for operations in wet
lease operations in the USA. For Tomaz Metello,
CEO of EAA, “is a pride for Portugal and for our
aerospace industry; for the ﬁrst time a foreign
company gets permission, at a global level, to clinch
a wet lease contract in the tightest markets. The
image, reputation and ﬁnancial strength of the brand
euroAtlantic, helped open the doors of the largest
generator of passenger trafﬁc and cargo in the world
to a Portuguese company. “
Indeed, the U.S. Department of Transportation
formally approved, for the ﬁrst time in the history of
American aviation, a foreign airline to operate under
long term wet lease rent for an American company.
The wet lease is a contract in which an airline offers
the aircraft, complete crew, does the maintenance and
supports the aircraft’s insurance to another airline
(hence the term ACMI - aircraft, crew, maintenance
and insurance). In contrast, the latter shall pay the
hours operated and supports the other costs such as
fuel, the airport charges, reserves, among others.
This deal allows the EAA to continue to expand its
business in the U.S. market.
It’s euroAtlantic, ﬂying higher and higher...

EUROATLANTIC AIRWAYS NOMEADA
PARA O PRÉMIO “EUROPE’S 500”
/ EUROATLANTIC AIRWAYS NOMINATED
FOR THE “EUROPE’S 500” AWARD
A euroAtlantic airways (EAA) está nomeada para o
prestigiado Prémio “Europe’s 500”.
Num universo de 167 milhões de empresas
independentes, a EAA foi nomeada por ser uma das 500
empresas privadas europeias que mais se desenvolveram
entre 2007 e 2009, de acordo com uma auditoria realizada
pela Dun & Bradstreet.
De acordo com os critérios deste ranking, a EAA sendo
totalmente privada, e não pertencendo a nenhum grupo
económico ou tendo dependência ﬁnanceira, promoveu
o emprego, garantiu a solidez e não foi “engolida”
numa das piores fases das economias, que provocaram
encerramentos e falências na Europa e no resto do Mundo.
Esta nomeação «deixa a companhia e os seus
trabalhadores plenos de satisfação, e reﬂecte a aposta de,
ao se atravessar uma crise, termos procurado nela novas
oportunidades e feito novos investimentos. A EAA neste
período adquiriu 37% da STP AIRWAYS e incluiu na sua
frota o único Boeing B777-200ER (Triple Seven) ibérico
(…). A entrada neste ranking ﬁcou mais valorizada, por ter
sido alcançado num período em que a EAA foi obrigada
a lutar contra instituições… que quase provocaram o
encerramento da companhia. A EAA… transformou as
adversidades em desaﬁos, deslocalizando serviços e
mantendo diariamente quadros no exterior em busca de
novas oportunidades de negócios… Atingimos a “Europe’s
500”» ressalvou Tomaz Metello, CEO da EAA.
/ euroAtlantic airways (EAA) is nominated for the
prestigious “Europe’s 500” award. From a universe of
167 million independent companies, EAA was nominated
for being one of the 500 private companies that most
developed between 2007 and 2009, according to the Dun &
Bradstreet audit.
According to the ranking criteria, and being EAA a fully
private owned company, not belonging to any economic
group or being ﬁnancially independent, has created jobs,
ensured robustness and hasn’t been “swallowed” during
one of the worst economic times that dragged companies
to closing down and to undergoing bankruptcy in Europe
and the rest of the world.
This nomination “caused a great deal of satisfaction to
both the company and its employees while at the same
time reﬂecting how we paved our way through the crisis by
seeking new opportunities and making new investments”.
During this period of time, EAA acquired 37% of STP
AIRWAYS and included one Boeing B777-200ER (Triple
Seven), the only one in the Iberian Peninsula. Being
admitted to this ranking had an added value because
it was achieved in times when EAA had to ﬁght against
institutions… which almost led to the end of the company.
EAA converted the hurdle into a challenge, services were
displaced, ofﬁcials of the company pursued new business
opportunities abroad… we have achieved the “Europe’s
500” award”, pointed out Tomaz Metello, CEO of EAA.
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NOVA CERTIFICAÇÃO ETOPS 180’
/ ETOPS 180’ NEW CERTIFICATION
O Certiﬁcado de Operador Aéreo (COA) foi reemitido à
euroAtlantic airways com importantes melhorias que anexam
maior competitividade contratual e originam benefícios para a
economia portuguesa.
Para o CEO da EAA Tomaz Metello «é uma boa notícia
para a indústria aeronáutica nacional. Trata-se de um
objectivo… que só foi alcançado face aos elevados parâmetros
de qualidade operacionais e serviços de engenharia e
manutenção ﬁáveis. Este COA permite ETOPS 180’ para
aeronaves B777-200ER e B767-300ER, tornando-se a EAA,
assim, ainda mais competitiva no mercado internacional, face
às grandes companhias mundiais. Endereço os parabéns
da Administração, a toda a equipa da EAA que trabalhou
aﬁncadamente para este objectivo; depois de algumas
contrariedades surgidas…abrem-se novas oportunidades
para a EAA no exterior e também ao fomento da exportação
de serviços do país».
A ETOPS (Extended-range Twin-engine Operations) é a
certiﬁcação da ICAO (International Civil Aviation Organization).
O ETOPS 180’ permite que um avião voe com a carga máxima
durante 180 minutos com apenas um motor, após a falha do
outro, e tenha a possibilidade de chegar ao aeroporto mais
próximo.
Os equipamentos da EAA em voos transoceânicos, que
sobrevoem desertos ou em rotas remotas, passam a poder
operar a uma distância máxima de 180 minutos de aeroportos
de apoio (mais 15% que a licença anterior).
A EAA com este progresso adquire maior autonomia e
ﬂexibilidade na deﬁnição de rotas.
/ euroAtlantic airways was reissued the Air Operator
Certiﬁcate (AOC) with signiﬁcant improvements that attach
more contract competitiveness and produce beneﬁts for the
Portuguese economy.
For Tomaz Metello, CEO of euroAtlantic airways, “it’s good
news for the national airways industry. It is a goal ... that
was reached due to high quality operation standards and
engineering services and reliable maintenance.
This AOC grants ETPS 180’ to B777-200ER and B767-300ER
aircrafts thus becoming the EAA even more competitive on
international market, when compared to oher companies
across the world. I would like to congratulate the Board as
well as the EAA team of collaborators for their hard work
which has lead to achieving this goal after going through
some difﬁcult times… new opportunities emerge for EAA in
the external market, namely in the ﬁeld of exporting services.”
ETOPS (Extended Twin Engine Operations) is a certiﬁcation
from ICAO (International Civil Aviation Organization).
ETOPS 180’ allows a plane to ﬂy with the maximum load for
180 minutes with just one engine, after an engine failure,
and it has the possibility to reach the nearest airport. EAA
aircrafts operating transoceanic ﬂights, ﬂying over deserts or
remote areas, may now operate at a maximum distance of 180
minutes from support airports (15% more than the previous
license).
Thanks to this level of progress EAA has now become more
autonomous and ﬂexible to deﬁne new routes.

EUROATLANTIC UEFA EUROPA LEAGUE
VESTE A CAMISOLA DO SPORTING E
PORTO / EUROATLANTIC UEFA EUROPA
LEAGUE WEARS THE JERSEY OF
SPORTING AND PORTO
BOEING 757-200

BOEING 757-200

A euroAtlantic airways (EAA) está a transportar as equipas
do Sporting Clube de Portugal e do Futebol Clube do Porto na
fase de grupos da UEFA EUROPA LEAGUE.
Os Leões voam com a EAA nos jogos com o LOSC Lille
Métropole, KAA Gent e Levsky Soﬁa enquanto os Dragões
fazem-no nos encontros com o CSKA Soﬁa, Besiktas JK
Istambul e Rapid Wien.
A euroAtlantic airways voltou a ser escolhida para transportar
os dois clubes portugueses, resultado da alta performance, no
transporte de equipas e atletas de alta competição.
Para a EUROPA LEAGUE a EAA disponibilizou um Boeing
B757-200ER equipado com 22 poltronas executivas (Classe C)
que permitem aos atletas usufruir de conforto, tranquilidade e
repouso em voo.
/ euroAtlantic Airways (EAA) is carrying Sporting Clube de
Portugal and FC Porto teams during the group stage of UEFA
EUROPA LEAGUE.
The Lions ﬂy with EAA in games with LOSC Lille Métropole,
KAA Gent and Levsky Soﬁa while the Dragons do it in meetings
with CSKA Soﬁa, Besiktas JK Istanbul and Rapid Wien.
euroAtlantic Airways has again been chosen to carry the
two Portuguese clubs, as a result of high performance in
transportation of teams and elite athletes.
For the EUROPA LEAGUE, EAA has a B757-200ER Boeing
equipped with 22 executive chairs (Class C) that allow athletes
to enjoy comfort, tranquility and rest during the ﬂight.

CONSULTE / CHECK
www.euroatlantic.pt
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BOARDING PASS

CHINA

CULTURA
MILENAR
/ ANCIENT
CULTURE

P/

C

om uma riquíssima cultura milenar, monumentos ancestrais e
cenários exóticos, a China tornou-se um dos maiores destinos
turísticos do Mundo.

É quase impossível conhecer este país numa única viagem até
porque todos os cenários estão impregnados de história. Comece por
Pequim, capital cosmopolita, que é sem dúvida o local mais apetecido.
Em Pequim, a Praça de Tiananmen está repleta de memórias. Ao seu
redor multiplicam-se edifícios e torres modernos que contrastam com os
edifícios históricos circundantes.
Existem vários locais históricos em Pequim. O Palácio de Verão, o
Templo do Céu, a Academia Imperial e a Ópera de Pequim são algumas
dessas atracções, mas a Cidade Proibida é sem dúvida o ex-líbris dos
monumentos. Esta jóia histórica foi construída na Dinastia Ming e é
considerada o maior complexo palaciano do Mundo.
A famigerada Grande Muralha ﬁca nas montanhas perto da cidade.
Foi construída com o intuito de travar os invasores mongóis há mais de
2 000 anos. Esta maravilha arquitectónica estende-se ao longo de cinco
províncias. Foi declarada Património da Humanidade pela Unesco, em
1987.
No coração da China, a província de Xi’na possui um extraordinário acervo
arqueológico, um exército de 7 000 soldados, cavalos e carruagens em
terracota, dispostos em formação de combate. Estas estátuas de tamanho
real foram mandadas construir por Qin Shin Huang, que mais tarde se
tornou no primeiro Imperador da China, para guardar o seu túmulo.
Mas a China também é conhecida, por ser pioneira na arte milenar dos
Bonsais, pelas artes marciais, pela dança e pelo seu culto pelo Budismo.
É fácil perceber por que é que a China, cada vez mais, atrai milhares de
pessoas que querem absorver um pouco mais desta cultura única.
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E/

W

ith a rich ancient culture, ancient monuments and
exotic scenarios, China has become one of the biggest
tourist destinations in the world.

It’s almost impossible to know this country in just one
trip because all scenarios are stepped in history. Start in Beijing,
cosmopolitan capital city, which is undoubtedly, the most appealing
place. In Beijing Tiananmen Square is full of memories. Around it,
buildings and modern towers multiply which make a contrast with
the surrounding historical buildings.
There are several historical places in Beijing: the Summer Place, the
Temple of Heaven, the Imperial Academy and the Beijing Opera are
some of those attractions, but the Forbidden City is, without doubts,
the most important landmark. This historical jewel was built in the
Ming Dynasty and it’s considered the world’s largest palace complex.
Great Wall of China is in the mountains near the city. It was built
as a defensive project to stop the Mongol invaders for over 2 000
years. This architectural wonder stretches over ﬁve provinces. It was
declared World Heritage by UNESCO in 1987.
At the heart of China, Xi’an province has an extraordinary
archaeological collection, an army of 7000 soldiers, horses and
carriages in terracotta, displayed in battle formation. These life-size
statues were built by Qin Shin Huang, who later became the ﬁrst
Emperor of China, to guard his tomb.
But China is also known for being a pioneer in the ancient art of
bonsai, martial arts, dance and Buddhism. It is easy to understand
why China, increasingly attracts thousands of people who want to
absorb some more of this unique culture.
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BOARDING PASS

CHILE
BELEZA INVULGAR / UNUSUAL BEAUTY

P

P/

aís invulgar situado na América do Sul ocupa uma vasta
e estreita faixa costeira, com a Cordilheira dos Andes a
delimitar as fronteiras com o Peru, a Bolívia, a Argentina
e a passagem de Drake, a ponta mais meridional do país.

Sobressaem as suas paisagens, que vão desde o tropical ao
desértico, do vulcânico aos glaciares do Sul. As belas praias, as
zonas montanhosas na Cordilheira dos Andes e as estâncias de
esqui, também são dignas de serem destacadas.
Para quem procura aventura e diversão, a apenas uma hora de
Santiago, cidade capital, encontra-se o Cajón del Maipo. É um local
montanhoso, que permite cavalgadas, escaladas, caminhadas, e
descidas em balsas.
Se preferir o descanso da praia, Viña del Mar em Valparaíso é o seu
destino. Não pode deixar de viajar até ao Parque Nacional Torres
del Paine, no sul da Patagónia chilena. Foi declarado Reserva
da Biosfera pela UNESCO na década de 1950. É um dos lugares
mais extraordinários do Mundo, com paisagens ímpares que são
abençoadas com a presença de criaturas deslumbrantes.
Mais a sul pode conhecer Villa Estrella, a cidade Antárctica do Chile.
Pode ver as paisagens vulcânicas, percorrer a Cordilheira dos Andes,
ou visitar a Ilha de Páscoa, desfrutando de uma cultura ancestral e
dos moais, imponentes estátuas que o deixarão abismado.
Ao deixar os Andes para trás, ﬁca confrontado com outra realidade, o
deserto de Atacama conhecido por ser o mais alto e árido do Mundo.
Devido ao seu clima, existem poucas cidades e vilas. Mas há uma
que se destaca, San Pedro de Atacama, cidade-oásis no meio do
deserto e principal ponto de encontro dos viajantes e aventureiros.
Devido à sua extensão, o Chile é considerado o maior país Norte-Sul
do Mundo.
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nusual country located in South America occupying a
long and narrow coastal strip, with the Andes Mountains
deﬁning its borders with Peru, Bolivia, Argentina and the
Drake Passage, the southernmost tip of the country.

Stand its landscapes, ranging from tropical to desert, from volcanic
to the glaciers of the south. The beautiful beaches, the mountain
areas in the Andes Mountains and the ski resorts are also worthy
of being highlighted.
For those seeking adventure and fun, and just one hour from
Santiago, the capital city, is Cajón del Maipo. It’s a mountainous
area which allows horseback riding, climbing, hiking and rafting.
If you prefer to rest at the beach, Viña del Mar in Valparaiso is
your destination. You cannot avoid travel to the Torres del Paine
National Park in southern Chilean Patagonia, designated a
Biosphere Reserve by UNESCO. It’s one of the most extraordinary
places in the world, with unique landscapes that are blessed with
the presence of beautiful creatures.
Further south you can visit Villa Las Estrellas, the Chilean
Antarctic city. You can see the volcanic landscapes, go to the Andes
Mountains, or visit Easter Island, enjoying an ancient culture and
the moai, imposing statues that will leave you stunned.
By leaving the Andes Mountains behind, you face up another reality,
the Atacama Desert known to be the highest and most arid of the
world. Due to its climate, there are few cities and towns. But there’s
one that stands out, San Pedro de Atacama, an oasis city in the
desert and the main meeting point for travelers and adventurers.
Due to its length, Chile is considered the largest north-south
country in the world.

CHILE _ C
ARTAO EM
BARQUE /
BOARDING
Localizaç
PASS
ão

/ Loca
América
do Sul / Sotion
uth Amer
ica
Língua oﬁ
Espanhol cial / Ofﬁcial lang
uage
/ Spanish
Clima / Cl
Um misto imate
de desért
ico, subtro
pical e frio
Populaçã
/ A mix of
o
desert, su
16 598 07 / Population
btropical
4 habitant
and cold
es (dados
de
20
Moeda / Cu
07) / inha
bi
tants (dat
rrency
Peso
a from 20
07)
Fuso horá
(UTC) -4 rio / Time Zone
Sites a vi
www.gobsitar / Web sites
iernodec
hile.cl

EUROATLA
NTIC AIRW
AYS _ AN
YTIME, AN
YWHERE

eaa magazine 05 11

$)JUDILFD($$0$*BLQGG



CARTAO DE EMBARQUE

TEXTO / TEXT ANTONIETA LÚCIO
FOTOS / PHOTOS STOCK.XCHNG/ WIKIPEDIA

BOARDING PASS

GUINE-BISSAU
/GUINEA-BISSAU
BISSAU, TERRA A DESCOBRIR / BISSAU, A LAND TO DISCOVER

P/

R

aros são os lugares que nos dias de hoje se apresentam como
templos intocáveis e esquecidos no tempo, dotados de pureza
e mistério. Assim é a Guiné, um país pouco tocado pelo homem
onde a natureza tem um valor inestimável.
Este país, situado na costa ocidental de África, foi colónia
de Portugal desde o século XV até à sua independência, em 1974.
Actualmente faz parte da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
(CPLP), das Nações Unidas e dos PALOP.
O dia-a-dia deste país é animado com diversas manifestações culturais,
colocando em destaque a música, o teatro e a arte literária.
Em Bissau, saboreia-se Portugal nas suas ruas. É possível visitar o
Museu Nacional, o Palácio e o Mercado Central, onde pode encontrar
peças de artesanato.
Da Guiné destacamos o Arquipélago dos Bijagós que se situa ao largo da
costa africana e é constituído por 88 ilhas, classiﬁcadas pela UNESCO
como Reserva da Biosfera. Como reserva conta com uma diversiﬁcada
fauna na qual se contam, entre outras espécies, crocodilos, macacos,
aves, tartarugas e lontras.
As ilhas são caracterizadas pelas suas palmeiras, mangais e pequenas
praias de areia branca que têm como pano de fundo o denso verde da
vegetação.
Se preferir um local mais calmo, em Cacheu existe um forte do século XVI,
onde Sir Francis Drake e John Hawkins lutaram contra os portugueses.
O Parque Nacional de Cacheu tem uma área pantanosa, mas pode ser
visitada com botes alugados.
No Parque de Orango, existe uma fauna e ﬂora riquíssimas onde os
hipopótamos são os reis. Se quiser ver as tartarugas na altura da eclosão
dos ovos, então o Parque de João Vieira e Poilão é o seu destino.
Há muito por descobrir nestas ilhas, quase virgens, de praias de areia
branca, águas mornas e um verde sem ﬁm.

12 eaa magazine 05

$)JUDILFD($$0$*BLQGG



E/

R

are are the places which today stand as untouched temples
and forgotten in time, endowed with purity and mystery. So
is the Guinea-Bissau, a territory little changed by man,
where nature is invaluable.

This country, on the west coast of Africa, was Portugal’s colony
since the 15th century until its independence in 1974. Its day-to-day
is cheered up with several cultural events, emphasizing the music,
theater and literary arts.
In Bissau, Portugal can be felt on the streets. It’s possible to visit
the National Museum, the Palace and the Central Market, where
one can ﬁnd original handcraft pieces.
We highlight the Bijagos Archipelago, which lies off the African
coast, consists of 88 islands, classiﬁed by UNESCO as a Biosphere
Reserve. This reserve has a diverse fauna in which is included,
among other species, crocodiles, monkeys, birds, turtles and otters.
The islands are populated by palm trees, mangroves and small
beaches of white sand that have as backdrop thick green vegetation.
If you prefer a quieter spot, in Cacheu there is a 16th century
fortress, where Sir Francis Drake and John Hawkins fought against
the Portuguese. The National Park Cacheu has a swampy area, but
it can be visited in rented boats
In Orango Park, there is a very rich ﬂora and fauna where the hippos
are kings. For those who want to see the turtles at the time the
eggs hatch, then João Vieira e Poilão Marine Park is a destination.
There is much to discover in these almost virgin islands with its
beaches of white sand, warm waters and endless green.
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LOOKING FOR

DRESSAGE
by ANTONIETA LÚCIO

H

P/

á vários séculos que o cavalo tem uma importância
extrema na vida do Homem. A História está repleta
de acontecimentos onde o cavalo teve um papel
preponderante no progresso da Humanidade. Foi
muito importante nos campos de batalha, como
meio de transporte, no trabalho e é desde sempre objecto de
veneração.
Actualmente, este animal desperta crescente interesse
na prática desportiva e actividade de lazer. A equitação
ou hipismo é exemplo disso. Esta modalidade desportiva
congrega cada vez mais praticantes sobretudo entre a classe
mais jovem e atletas com deﬁciências a diversos níveis:
motor, visual e mental/intelectual.
Entre as várias vertentes da equitação, destacamos o
adestramento ou Dressage (que tem origem na palavra
francesa dresser, que signiﬁca treinar/ensinar), modalidade
olímpica que é regulada pela Federação Equestre
Internacional (FEI) e considerada como a base de toda a
equitação.
Desde os Jogos Olímpicos da Grécia antiga que existem
registos desta prática, escritos por Xenofonte que pregava o
treino dos cavalos sem recorrer à violência e valorizando os
seus movimentos naturais.
O principal objectivo da Dressage é auxiliar o cavalo a
desenvolver todos os seus movimentos naturais, através de
exercícios, tornando-o mais equilibrado, leve, calmo, ﬂexível,
mas acima de tudo obediente e em perfeita harmonia com
o cavaleiro. Esta modalidade é vulgarmente conhecida
como “Ballet Equino”, porque muitas vezes o animal parece
“dançar” na pista.
A Dressage exige uma ligação perfeita entre cavalo e
cavaleiro, onde o cavaleiro deve exercer as acções de
comando de forma imperceptível, e o cavalo deve executar
na perfeição os seus movimentos. É extraordinário ver o seu
inegável porte imponente e ar de nobreza, mas apesar da
sua força, é também um animal dócil, que se deixa montar e
manusear, criando um elo de grande afeição com o cavaleiro.
As provas de Dressage são executadas num terreno de

E/

F

or centuries horses have played an important
role in man’s life. History is full with events
where the horse had a leading role in the
progress of mankind. It was very important on
the battleﬁeld, as a mean of transport, at work
and has always been an object of worship.
Currently, this animal has raised a growing interest
in sport and leisure activity. Horseback riding is an
example. This sport has more and more practitioners
especially among the younger and athletes with
disabilities at various levels: motor, visual and mental /
intellectual.
Among the various aspects of riding, we highlight
the dressage (which originates from the French word
dresser, which means training / teaching), an Olympic
sport that is regulated by the Fédération Equestre
Internationale (FEI) and is considered the groundwork of
the entire horse riding.
Since the Olympic Games of ancient Greece that there
are records of this practice, written by Xenophon, who
preached the training of horses without resorting to
violence and enhancing their natural movement.
The main purpose of dressage is to help the horse to
develop all its natural movements, through exercise,
making it more balanced, lightweight, quiet, ﬂexible,
but above all, obedient and in perfect harmony with
the rider. This is commonly known as “Equine Ballet,”
because often the animal seems to “dance” on the track.
Dressage requires a perfect connection between horse
and rider where the rider must perform control actions
seamlessly, and the horse must perform ﬂawlessly its
movements. It is extraordinary to see its impressive size
and undeniable air of nobility, but despite its strength, it
is also a docile animal, which lets you ride and handling,
creating a bond of affection with the rider.
Dressage tests are performed in a rectangle area 60 m
x 20 m and consist of a mandatory program or free (with
music) named reprise. Contests are reviewed by a jury,
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forma rectangular de 60 m por 20 m e
consistem num programa imposto ou livre
(com música), denominado de reprise.
As competições são analisadas por um
júri, que avalia a facilidade e a ﬂuidez dos
movimentos do conjunto, cavalo e cavaleiro.
É muito importante avaliar a precisão
da execução, a submissão do cavalo, a
qualidade e técnica dos andamentos (passo,
trote e galope), e a posição do cavaleiro. Na
avaliação é dada uma nota de 1 a 10 a cada
exercício executado. É um momento de rara
beleza para os olhos dos espectadores e amantes
desta modalidade.
Só em 1912 a Dressage moderna e o concurso completo
de equitação foram incluídos, pela primeira vez, nos Jogos
Olímpicos de Estocolmo.
A primeira participação olímpica portuguesa em Dressage
deu-se nos Jogos Olímpicos de Londres, em 1948, e contou
com a participação de Fernando Pais com o seu cavalo
Matamás, Francisco Valadas com Feitiço e Luís Mena e Silva
com Fascinante, tendo sido obtida a classiﬁcação de 10.º,
11.º e 15.º lugares respectivamente, e a medalha de bronze
por equipas.

which assesses the ease and ﬂuidity of the
movements of both, horse and rider. It is
very important to evaluate the precision
of the performance, the submission of
the horse, and technical quality of the
movements (step, trot and canter) and
the position of the rider. A panel of ﬁve
judges assesses the ﬁgures, awarding
each a mark from 1 to 10. It is a moment
of rare beauty in the eyes of viewers and
lovers of this sport.
Only in 1912 the modern dressage and the
complete equestrian contest have been included
for the ﬁrst time in the Stockholm Olympics.
The ﬁrst Portuguese Dressage Olympic participation
took place in London Olympics in 1948 and was
attended by Fernando Pais with his horse Matamás,
Francisco Valadas with Feitiço and Luis Mena e Silva
with Fascinante, who got the 10th, 11th and 15th places
respectively, and the bronze medal for teams.
In Portugal, Nuno Valdemar de Oliveira, better known as
Master Nuno Oliveira, has become one of the best known
Portuguese riders and with the highest international
proﬁle in Dressage.

CURRICULUM VITAE
Nome / Name João Tiago Diniz Fazenda Antunes
Iniciação na prática de Dressage / Initiation into the practice
of Dressage Iniciou há cerca de 9 anos. Neste momento treina
nível St. George para poder participar em alguns concursos
internacionais / Started about 9 years. Right now trains St.
George level to participate in some international competitions
Porquê? / Why? Curiosidade e gosto pela prática, ao ponto da
competição / Curiosity and keen on Dressage, at competition level
Nome do cavalo / Name of the horse Hino
Competições / Competitions Participou em todas as taças de
Portugal e alguns concursos independentes (C.D.N.)
/ Participated in all Portugal Cups and some independent
competitions (CDN)
Títulos / Titles 1 Taça de Portugal, e também já obteve
o 2.º e 3.º lugares / 1 Portugal Cup, and has also
won the 2nd and 3rd places

Em Portugal, Nuno Valdemar de Oliveira, mais conhecido
como mestre Nuno de Oliveira, tornou-se um dos cavaleiros
portugueses mais conhecidos e de maior projecção
internacional na modalidade de Dressage.
Como concorrentes em Dressage destacaram-se em
Portugal nomes como os do General Reymão Nogueira,
entre 1933 e 1963 e Luís Mena e Sílvia, entre 1920 e 1961.
É de salientar que o cavaleiro Miguel Ralão Duarte, no
passado mês de Março, ﬁcou em 3.º lugar na prova Prix S.
George durante o CDI 4 Atlantic Tour realizado em Portugal.
Joaquim Nobre Fernandes, Daniel Pinto, Carlos Pinto, Jorge
Pereira e Gonçalo Carvalho também se destacam, de forma
exemplar, na prática desta modalidade.
Actualmente, Maria Moura Caetano, Mafalda Galiza Mendes,
Maria Paes do Amaral, Luciana Inácio e Boaventura Freire
são as promessas portuguesas na modalidade de Dressage
em Portugal.

General Reymão Nogueira, between 1933 and 1963 and
Luis Mena e Silva between 1920 and 1961 stood out in
Portugal as competitors in Dressage.
It is noteworthy that the rider Miguel Ralão Duarte
came in third place last March in the Prix S. George
competition during the CDI 4Atlantic Tour held in
Portugal. Joaquim Fernandes Nobre, Daniel Pinto,
Carlos Pinto, Jorge Pereira Gonçalo Carvalho stand out
in this sport, too.
Currently, Maria Moura Caetano, Mafalda Galiza
Mendes, Maria Paes do Amaral, Luciana Inácio
Boaventura Freire are the Portuguese hopes in the sport
of Dressage in Portugal.
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DIARIO DE BORDO
BOARD DIARY

MARGARIDA
PINTO CORREIA

NADA COMO VIAJAR PARA NOS REPOR OS NÍVEIS. QUAISQUER NÍVEIS
/ THERE’S NOTHING BETTER LIKE TRAVELLING TO RECHARGE BATTERIES
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P/

ugir pode ser uma alternativa.
Namorar uma imensidão delas. Ir
à descoberta, ir em trabalho, ir por
não resistir à curiosidade, ir por
frete…pode ser sempre bom.
Um dia desaﬁaram-me para ir em trabalho
à Antárctida. Em 2005. E de repente, sem
pré-aviso de mudança-radical-do-seuinterior-perante-o-planeta, eu fui.
Ir á Antárctida é raro, ir duas vezes no
mesmo ano é pouco humano. Mas eu fui.
Primeiro para a TSF e depois com a Visão
Online. Uma paixão que me atacou as
veias de assalto, um trambolhão bom que
me remeteu para todos os compromissos
do ser humano perante a Terra, incrível e
ﬁnita. Mas ﬁnita.
Pode-se chegar de várias formas á
Antárctida, eu fui pela Argentina: Buenos
Aires, Hushuaia – e de EXPLORER para a
península antártica, dois dias e meio do
pior mar do mundo, onde convergem todos
os oceanos, lá a sul, a caminho de mais
sul ainda.
Mais e maior. O little red ship que me levou
era um barco de exploração cientíﬁca
dos anos 60 desenhado pelo Cousteau
que tinha sido recuperado pela GAP
para explorações. Era mais pequeno
que os navios normais, corta-gelo, e
levava a bordo todo o tipo de cientistas,
alguns turistas, muitos curiosos, poucos
jornalistas.
O choque com o continente branco é
brutal: depois do pior mar do mundo, o
silêncio. Minto: O silêncio-recortado-porranger-de-glaciares. O silêncio-embaladopor-cantos-de-baleias. O silênciosalpicado-de-gritos-de-pinguins, ataques
de focas, languidez de elefantes marinhos,
voos de albatrozes. É o sexto continente
e não tem dono. Não tem humanos, e
todas as potências o dividem entre si num
acordo que reparte exploração cientiﬁca
apenas, comprometendo-se à proibição de
exploração militar ou de minérios. Só lá
sobrevivemos 3 a 4 meses por ano.
A nossa pequenez é enorme, e só isso nos
devolve a enorme capacidade da alma. A
grandeza de ser Humano se o quisermos
ser em plenitude.
E a capacidade de viver bem com a luz,
com o desalinho, com o silêncio, com o
esplendor. Mas o que mais me deleitava,
as danças das baleias!… e os alertas
roncantes dos glaciares em transformação
por um aquecimento que não nasceu ali…
De regresso, Patagónia para voltar à
realidade. Fiquei fã, já estava apaixonada
por Buenos Aires, agora a imensidão da
terra.
Foi há 5 anos. Voltaria todos os anos. Faz-me falta aquele bocado de mim que ali se
reinventou…

E/

A

ny battery. Running away may be
an alternative; dating a multitude
of them. Travelling for fun,
travelling on business, travelling
because one just can’t resist the
curiosity, travelling even though it sucks…
can always be good.
One day I was challenged to go to Antarctica
on work. In 2005. And suddenly, without
a pre-warning of radical change-of-myinner-before-the-planet, I went.
Going to Antarctica is rare, going twice in
the same year is little human. But I went.
First, working for TSF and then with Visão
Online. A passion that attacked my veins by
assault, a good tumble that sent me to all
the commitments of the human being to
Earth, incredible and ﬁnite. But ﬁnite.
You can arrive in many ways to Antarctic,
I went through Argentina: Buenos Aires,
Hushuaia – and by EXPLORER and to the
Antarctic Peninsula, two and a half days
of the worst sea in the world where the
oceans converge, south then on the way to
still further south.
More and bigger. The little red ship that
took me was a scientiﬁc exploration ship
of the 60’s designed by Cousteau that had
been recovered by the GAP for explorations.
It was smaller than normal vessels, ﬁre-ice,
and was carrying all sorts of scientists,
some tourists, many onlookers, a few
journalists.
The clash with the white continent is
brutal: after the worst sea in the world, the
silence. I lie: the silence-cropped-by-the
creak-of-glaciers. The silence-dandledby- the whales’ singing. The silencespeckled-by-cries-of-penguins; the attacks
of the seals; the languor of elephant
seals; the ﬂights of albatrosses. It is the
sixth continent and has no owner. There
aren’t any human beings, and all the world
powers divide it among themselves in an
agreement that shares scientiﬁc exploration
only by committing to the prohibition of
military or minerals exploration. We only
survive there for only 3-4 months per year.
Our tininess is huge, and only that gives
us back the huge capacity of the soul. The
greatness of the human being if we want to
be in abundance.
And the ability to live well with light, with
disheveled, with silence, with splendor. But
what delighted me most, the dances of
whales! ... And noisy alerts of the glaciers in
transformation for a warming that was not
born there ...
On my way back, Patagonia to come back to
reality. I’m a fan; I was in love with Buenos
Aires, now the immensity of the land.
It was six years ago. I’d return every year. I
miss that bit of me that has reinvented itself
there...
CONSULTE / CHECK
www.fundacaodogil.pt
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COLECÇÃO / COLLECTION

NUNO
GAMA
OUTONO
INVERNO
/ FALL
WINTER
2010.11
FOTOS / PHOTOS MODA LISBOA

SOLDADOS DA SAUDADE
Esta colecção começa pelo desejo de grandes espaços, próximos da natureza, por grandes abrigos, grandes volumes e pela
elegância do trespasse duplo, de referência militar em contraste com a evidência da silhueta.
Continuo o mesmo, ﬁel e apaixonado às minhas raízes, a reinterpretar os códigos desta terra, que me continua a dar este
orgulho enorme ao refazê-los. Por isso, esta viagem pelo interior, desde as montanhas às planícies onde se concentram esta
tipologia de peças de maior rigor climatérico.
O Burel como ﬁo condutor desta colecção levou-me até Miranda e ao Alentejo, na recuperação e na exploração das suas
tradições, reinterpretadas em fórmulas de vestuário contemporâneo.
O magníﬁco recorte em talho vivo, aplicado nas Capas de Honras e as suas propriedades climatéricas levaram-me até
Miranda onde encontrei ainda os Pauliteiros. Fascinou-me o seu total look branco e mais uma vez, a introdução do colorido,
dado pelos lenços minhotos, sem esquecer os seus coletes em Burel.
Não podia regressar sem passar pelos Caretos, fascinado pela forma como se identiﬁcam nas suas riscas clubistas –
franjadas e pelas suas máscaras de madeira. Não fossem elas tão rígidas, não as teria substituído por algo similar e que faz
todo o sentido nesta história, pelo que me foi recentemente apresentado no México, mais usáveis, mais wrestling e muito mais
fetichistas, que no ﬁm dão a todo este remix cultural, um q.b. de outros mundos e sobretudo de outras referências mágicas.
A caminho do sul, ﬁz um desvio até às festas equestres da Golegã, com a elegância das suas jaquetas curtas - já por mim
exploradas, da calça e o uso das faixas de cintura, em comum com os Pauliteiros. As camisas brancas de folhos e como não
podia deixar de ser as botas de montar, que desta vez se refazem a partir das dos Pauliteiros, num look cavaleiro misturado
com worker.
Já a Sul , no Alentejo reﬁzemos novas versões no espírito da Samarra e recuperamos ainda o mix de xadrez/ ﬂores, com
aplicações de ﬁtas folclóricas em cores contrastantes, comuns também aos Pauliteiros de Miranda.
Com uma paleta muito natural como base. Granítica, nua e crua em degradées de cinzentos, com contrastes suaves de
castanhos terra e adocicados pelos amêndoas, sempre em sobreposição com o total look branco ou dinamizado pelo azul
náutico, que não nos deixa esquecer, esta nossa relação com o mar.
Matérias-primas bastante encorpadas contrastam com superfícies, clássicas retro, mais suaves, em lãs puras, ou em
misturas nobres de sedas ou caxemiras, os algodões reactualizam-se em superfícies aveludadas e os sintéticos, mais
induzidos e com novos acabamentos waxed. O regresso às peles com pêlo, perfazem os jogos de contraste e de volumes.
Destaque para os jogos gráﬁcos, em efeito de Sombras-Chinesas, para estampados inspirados noutra Alice Wonderland...
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/ SOLDIERS OF OUR HERITAGE
/ This collection starts with a longing for expansive spaces, close to nature, for large shelters, large volumes and the
elegance of double-knit fabrics with a military reference contrasted with silhouettes. I remain the same, faithful to and
passionate about my roots, reinterpreting the codes of the land where I was born and for which I am only too proud to
honour. Thus, it is a voyage to the heartland, from the mountains to the prairies where such weather-resistant garments
can be found.
Burel fabrics are the focus of this collection, having taken me to Miranda and the Alentejo region to recover and explore
such clothing traditions, which I have reinterpreted with a more contemporary design.
The magniﬁcent tailor cuts applied to the Capes of Honour and the cape’s weather-resistant features led me to Miranda
where I also encountered the Pauliteiros. I was fascinated by their completely white look and by the introduction of
colour with the Minhoto-style kerchiefs and their Burel-style vests.
I couldn’t return without visiting the Caretos, amazed by how they identify themselves with their club stripes and fringes
and their wooden masks. If the masks weren’t so rigid, I wouldn’t have replaced them with similar masks to make sense
to this story. The masks were recently presented to me in Mexico. They are more wearable, more related to “wrestling”,
and much more fetish-oriented. In the end, they give this cultural remix an otherworldly and especially magical context.
Heading south, I passed through Golegã to experience the Equestrian Festival and was impressed by the elegance of
the horsemen’s short waistcoats, which I have already explored, trousers and sash around the waist, also used by the
Pauliteiros. White frilled shirts and of course mounting boots have been redesigned, based on those of the Pauliteiros,
to create a look that is part Horseman and part Worker.
South, in the Alentejo, we created new versions of the Samarra spirit and even recovered the checkered/ﬂoral prints,
with traditional ribbons in contrasting colours, typical of the Pauliteiros from Miranda.
We used a very natural palette as a base. Granite, bare and raw in tones of grey, with soft contrasts of earthy browns
and sweet almonds, overlapped by the sheer white or enhanced by the nautical blue, reminiscent of our ties to the sea.
Wholesome raw materials contrast on the surface, classic retro, softer, pure wool, or a noble mix of silk and cashmere.
Cotton is transformed into velvety surfaces. Synthetics are bolder with a waxed ﬁnish. It is the return of fur with more
pelage, a game of contrasts and volume.
The highlights are graphic games, using Chinese Shadow effects, and prints inspired by another Alice in Wonderland…
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TEXTO / TEXT CLARA VIEIRA
FOTOS / PHOTOS STARCK MILAN 2010

ENFANT TERRIBLE

PHILIPPE
STARCK
“Subversivo, ético, ecológico, político, humorista…
é assim que vejo o meu dever como designer
/ Subversive, ethical, ecological, political, humorous...
this is how I see my duty as a designer.”

P/

C

entenas de projectos - completos ou vindouros - a sua
fama mundial e uma incansável capacidade inventiva
não devem nunca distrair-nos da visão fundamental
de Philippe Starck: a criação, seja qual for a forma que
assuma, deve melhorar, sempre que possível, a vida do
maior número de pessoas.
A sua consciência precoce das implicações ecológicas, o
seu entusiasmo para imaginar novos padrões de vida, a sua
determinação em mudar o mundo, o seu amor pelas ideias, a
sua preocupação em defender a inteligência da utilidade – e a
utilidade da inteligência – transformou-o num ícone da criação.
Inventor, criador, arquitecto, director artístico, tudo isto deﬁne
Philippe Starck, mas acima de tudo, ele é um homem honesto
descendente directo dos artistas Renascentistas.
Desde os produtos do dia-a-dia, mobiliário, hotéis que estimulam
os sentidos, até revolucionários iates, alta tecnologia, produção
energética e inclusivamente roupa, não há um aspecto do
quotidiano humano, e todas as suas implicações, que tenha
escapado à sua abordagem subversiva, poética e prática. Nada
do que é humano é desconhecido. Tudo o preocupa. Quando
Philippe Starck iniciou a sua carreira, os seus designs nunca
foram apenas destinados a uma elite mas para toda a sociedade.
Sonhava com uma democratização do design, ou por outras
palavras, uma óptima qualidade para um preço mínimo e uma
difusão para a maior audiência possível.
Philippe Starck propõe um manifesto para um design ético que
ele próprio sempre manteve rigorosamente: “ É baseado na
honestidade, respeito, visão, criatividade, humor e amor”. Ao
aplicar este mote no seu trabalho, Starck revolucionou o mundo
do design, destruindo velhos hábitos e distribuindo novamente
as cartas num meio elitista. Em suma, ele deﬁniu o design como
algo que melhora a vida de todos nós.
Figura de destaque mundial em termos culturais, com exibições
nos maiores museus internacionais (Centro Pompidou,
Guggenheim, MoMa em Nova Iorque…), na vanguarda das

KARTELL SUPER IMPOSSIBLE

preocupações ecológicas e responsabilidade, tema de inúmeros
livros, omnipresente nos media, professor na Academia Domus
de Milão e na Escola Nacional de Artes Decorativas em Paris,
Philippe Starck é respeitado pela originalidade, rigor e qualidade
do seu trabalho. Hoje em dia o seu nome e personalidade quase
pertencem ao público em geral, tendo-se tornado sinónimo de
desejo de uma vida melhor, aqui e agora, mas também no futuro.
A generosidade da sua actividade, a qual ele recusa que seja
restrita a uma área ou elite, revela que por detrás deste famoso
e mediático designer, altamente elogiado, está um homem que
quer o melhor para todos os seus semelhantes.
Após três décadas de criação, olhando para o outro lado das
estrelas e do horizonte, Starck está agora virado em direcção ao
futuro, o destino que nos junta. Ao estimular vocações e espíritos,
os seus gestos são guiados por amor, uma paixão pelo seu
vizinho e uma vontade férrea de construir um futuro feliz.
Ao humildemente dar o exemplo, Philippe Starck mostra-nos
que todos temos uma responsabilidade por merecer a nossa
existência e honrar essa ligação que nos une ao mostrarmos
capacidade inventiva, coragem, inteligência e responsabilidade.
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KARTELL GHOST BUSTER

KARTELL MASTERS

KARTELL MAGIC HOLE

DRIADE PIP-E BIANCA

DRIADE PIP-E GRIGIA

DRIADE RHINO 1730

XO MIMING WHITE

XO MIMING ALU

XO MIMING WOOD

DEDON PLAY CHAIRS TABLES

T

he thousands of projects - complete
or forthcoming - his global fame and
tireless protean inventiveness should
never distract from Philippe Starck’s
fundamental vision: Creation, whatever
form it takes, must improve the lives of as many
people as possible.
His precocious awareness of ecological
implications, his enthusiasm for imagining new
lifestyles, his determination to change the world,
his love of ideas, his concern with defending the
intelligence of usefulness – and the usefulness
of intelligence – has taken him from iconic
creation. Inventor, creator, architect, designer,
artistic director, Philippe Starck is certainly all
this but more than anything else he is an honest
man directly descended from the Renaissance
artists.
From the everyday products, furniture, hotels
that stimulate the senses, to revolutionary mega
yachts, high technology, energy production and
even clothing, there is no aspect of our daily
lives in all its implications that has escaped
his subversive, poetic and practical approach.
Nothing human is foreign to him. Everything
concerns Philippe Starck. When Philippe
Starck began his career his designs were never
destined solely for an elite but for the whole of
society. He dreamt of design democratisation,
in other words an optimal quality for a minimal
price and diffusion to the largest audience
possible.
Philippe Starck offers a manifesto for an ethical
design that he has always rigorously kept to; “It
is founded on honesty, respect, vision, creativity,
humour and love.” By applying it to his work he
has revolutionised the world of design, shattered
old habits and reshufﬂed the cards of an elitist
milieu. In short he has deﬁned design as
something to improve all of our lives.
A major ﬁgure on the world’s cultural stage,
exhibited in the biggest museums (the
Pompidou Centre, the Guggenheim and MoMA in
New York,...), at the avant-garde of contemporary
environmental concerns and responsibility, the
subject of numerous books, omnipresent in the
media, professor at the Domus Academy in Milan
and at the Ecole Nationale des Arts Décoratifs
in Paris, Philippe Starck is respected for the
originality, rigour and quality of his work.
Today his name and personality almost belong to
the general public having become synonymous
with the desire for a better life, here and now of
course, but also for tomorrow. The generosity of
his activity - which he refuses to be restricted to
any ﬁeld or any elite - reveals that behind this
famous, mediatic designer covered in accolades,
is a man who wants the best for all of his fellow
human beings.
After three decades of creation, looking to the
other side of the stars and the horizon, Starck
is now turning towards the future more than
ever, the destiny that brings us all together. By
stimulating vocations and electrifying spirits,
his gestures are guided by love, an unsinkable
passion for his neighbour and the resolution to
build happy tomorrows.
By humbly setting an example, he has shown
us that we all have a responsibility to merit our
existence and honour the link that unites us by
showing inventiveness, courage, intelligence and
responsibility.
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TEXTO / TEXT ANTONIETA LÚCIO
FOTOS / PHOTOS © 2010 DAIMLER AG

Estreia mundial do
deﬂector de vento
automático AIRCAP®
/ Comfortable: AIRCAP®
automatic draught-stop
plus AIRSCARF®
Aquecimento integrado
nos encostos de cabeça
AIRSCARFP®
/ Quiet: acoustic soft
top as standard

NOVO / NEW CLASSE E CABRIO MERCEDES-BENZ

UM AUTOMOVEL PARA AS QUATRO ESTACOES
/ FOUR SEASONS, FOUR PASSENGERS

O

P/

atractivo e emocionante Cabrio é novidade da série Classe
E da Mercedes-Benz. Este novo descapotável de duas
portas, comercializado desde Janeiro de 2010, apresentase como um puro cabriolet da Mercedes-Benz, dispondo
da clássica capota em lona. Visto de lado, o novo modelo é
uma proposta intrigante - com claras proporções e uma silhueta
impecável cabriolet.

E/

Clássica capota em
lona, resistente arco
de protecção e novos
airbags para a cabeça
/ Safe: robust roll-over
protection and new
headbags

T

he highly appealing and emotionally charged Cabriolet
is the latest addition to the successful Mercedes-Benz
E-Class line-up. The open-top two-door model, on sale
since January 2010, features a classic fabric soft top,
making for a stylistically pure cabriolet feeling. Viewed
from the side, the new model is an intriguing proposition – with
its clear proportions and a ﬂawless cabriolet silhouette.

Na lista de prioridades dos responsáveis pela concepção do novo
Cabrio esteve o desenvolvimento de um automóvel adequado para
as quatro estações do ano, permitindo aos ocupantes usufruírem
de uma agradável sensação durante as viagens, quer com a capota
recolhida quer com a mesma colocada. Esta, abre-se e fecha-se
automaticamente em cerca de 20 segundos, podendo ser operada
mesmo a uma velocidade até 40 km/h. Com a capota colocada, a
capacidade da bagageira passa de 90 litros para 390 litros.

In keeping with the motto “four seasons, four passengers”,
all-year-round suitability was right at the top of the developers’
list of priorities. With the new E Class Cabriolet, the cabriolet
season lasts the whole year providing driving pleasure and
comfort whether the roof is open or closed. The soft top can
be opened and closed fully automatically within 20 seconds –
even when driving at speeds of up to 40 km/h. When the roof is
closed, the boot capacity is increased by 90 litres to 390 litres.

As motorizações do novo Classe E Cabrio também são inovadoras.
Os novos modelos diesel e gasolina, de injecção directa, combinam
eﬁciência e elevada potência. O baixo nível de consumo dos novos
motores resulta de uma série de práticas medidas, como por
exemplo a activação das bombas da direcção e de combustível em
função da necessidade, a utilização de pneus com reduzido atrito
ao rolamento, um sistema de comando do alternador que avalia a
situação de condução com as exigências de capacidade eléctrica do
automóvel, além de um factor fundamental, a notável aerodinâmica.
O coeﬁciente de 0,28 cd do Classe E Cabrio é o melhor da sua
classe, determinando a história de sucesso da família do Classe E
em matéria de aerodinâmica.

The powerplants for the new E-Class Cabriolet are equally
innovative: the new direct-injection diesel and petrol models
combine efﬁciency with effortlessly superior power delivery. The
low fuel of the new engines is the result of a number of practical
measures such as on-demand activation of the steering and
fuel pumps, the use of tyres with low rolling resistance and an
alternator control system which takes account of the current
driving situation and the vehicle’s electrical power requirements,
plus the crucial factor of outstanding aerodynamics. The
Cabriolet’s cd ﬁgure of 0.28 is the best in its class, marking
a continuation of the E-Class success story in the ﬁeld of
aerodynamics.

AIRCAP®: UMA ESTREIA MUNDIAL
Em 1989, a Mercedes-Benz estreou mundialmente um deﬂector
de vento para os modelos da série SL. Em 2004, o sistema de
aquecimento ao nível do pescoço AIRSCARF®, sendo agora
apresentada outra estreia sob a forma de um deﬂector de vento
automático – o AIRCAP®. Com um simples premir de um botão,
poderá reduzir substancialmente a turbulência no interior do novo
Classe E Cabrio, criando uma agradável temperatura no interior do
veículo. O AIRCAP® é uma inovação da Mercedes-Benz, funcional,
confortável, elegante e extremamente seguro. Este engloba dois
componentes: um deﬂector de vento que pode ser alargado em
cerca de 6 cm , com um deﬂector integrado na estrutura do párabrisas e outro entre os bancos traseiros.

AIRCAP® IS A WORLD-FIRST
In 1989, Mercedes-Benz introduced a world premiere in the
shape of a draught-stop for the SL model series, followed in
2004 by the AIRSCARF® neck-level heating system to further
enhance comfort in open-top models. Now comes another
world-ﬁrst: the AIRCAP® automatic draught-stop, which can
be activated at the push of a button, greatly reduces turbulence
in the interior of the new Mercedes E-Class Cabriolet, creating
a sea of warm air. AIRCAP® is therefore a classic Mercedes
innovation: functional, comfort-enhancing, elegant and safe.
It consists of two components: a wind deﬂector that can be
extended by around six centimetres with a net in the windscreen
frame and a draught-stop between the rear seats.

Além de reforçar o conforto e o bem-estar dos ocupantes, a redução
do ﬂuxo de ar quando o AIRCAP® está activado (pode ser activado a
uma velocidade até 160 km/h, mantendo-se assim até à velocidade

As well as enhancing occupant comfort and wellbeing, the
reduction in draught when AIRCAP® is activated (it can be
activated at speeds of up to 160 km/h and remains in use right
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FUNÇÕES DOS DOIS COMPONENTES
/ THE FUNCTIONS OF THE TWO COMPONENTS
Deﬂector dianteiro - Passagem do ﬂuxo de ar por
cima do habitáculo / Elevation of the free ﬂow above
the interior
Deﬂector traseiro – Redução do ﬂuxo de retorno
/ Draught-stop at the rear reduces the backﬂow

MOTORIZAÇÕES DISPONÍVEIS PARA O CLASSE E
CABRIO / AN OVERVIEW OF THE ENGINES
• E 220 CDI BlueEFFICIENCY Cabriolet: 125 kW (170 cv)
• E 250 CDI BlueEFFICIENCY Cabriolet: 150 kW (204 cv)
• E 350 CDI BlueEFFICIENCY Cabriolet: 170 kW (231 cv)
• E 200 CGI BlueEFFICIENCY Cabriolet: 135 kW (184 cv)
• E 250 CGI BlueEFFICIENCY Cabriolet: 150 kW (204 cv)
• E 350 CGI BlueEFFICIENCY Cabriolet: 215 kW (292 cv)
• E 500 Cabriolet: 285 kW (388 cv)

CONSULTE / CHECK
www.media.daimler.com

máxima do automóvel) reduz o nível de ruídos no habitáculo,
permitindo aos ocupantes comunicarem facilmente entre si.
O AIRSCARF®, outra das inovações da Mercedes-Benz, encontrase integrado nos encostos dos bancos dianteiros, distribuindo ar
quente através de aberturas nos apoios de cabeça. Os engenheiros
da Marca modiﬁcaram esta inovação especiﬁcamente para o
Classe E Cabrio. Um ajuste permite que a saída de ar possa
ser regulada para cima e para baixo num ângulo de 36 graus,
permitindo desta forma que o condutor e acompanhante usufruam
deste aquecimento ao nível do pescoço, independentemente da sua
estatura.

up to the car’s top speed) reduces the interior noise level – so
passengers in all seats ﬁnd it far easier to communicate.
AIRSCARF®, another Mercedes-Benz innovation, is integrated
into the backrests of the front seats and provides warm air
through outlets in the head restraints. The Mercedes engineers
have modiﬁed this unique innovation speciﬁcally for the E-Class
Cabriolet: in this model, an adjustment wheel pivots the outlet
nozzle upwards and downwards by a total of 36 degrees over
and above the head restraint height adjustment, meaning that
the driver and front passenger can enjoy the unique neck-level
heating regardless of how short or tall they are.

CLÁSSICA CAPOTA EM LONA
Graças à nova capota em lona acústica, o Classe E Cabrio tem
um dos interiores mais silenciosos no segmento dos Cabrio
premium. A excepcional qualidade de insonorização da capota reduz
consideravelmente o nível de ruídos exteriores causados por outros
veículos e pelo vento, sendo estes absorvidos com maior eﬁcácia.
A capota em lona, com uma espessura de 23,5 mm, oferece um
excelente isolamento térmico, pelo que o Classe E Cabrio também é
ideal para ser utilizado no Inverno.

CLASSICAL SOFT TOP
Thanks to its acoustic soft top the E-Class Cabriolet has one of
the quietest interiors in the segment for premium cabriolets with
a fabric roof. The soft top’s exceptionally high-quality insulation
brings about a clearly noticeable reduction in the interior noise
level compared to conventional fabric soft tops. Exterior noise
caused by other vehicles and wind noise are therefore absorbed
more effectively. The fabric soft top, with a total thickness of
23.5 mm, offers excellent thermal insulation, meaning that the
E-Class Cabriolet is also ideal for use in winter.

SEGURANÇA: RESISTENTE ESTRUTURA, PROTECÇÃO
OPTIMIZADA E WINDOWBAGS
O novo Cabrio dispõe das inovações de segurança que se esperam
encontrar num modelo Mercedes-Benz. Os arcos de protecção são
constituídos por duas robustas barras, cada uma com 35 mm de
diâmetro e ﬁxadas nos apoios de cabeça dos encostos dos bancos
traseiros. Em caso de colisão, os dois arcos de protecção elevamse e trancam-se automaticamente em fracções de segundo em
combinação com os pilares A, cada um reforçado por dois tubos de
aço de elevada resistência.
Equipado com sete airbags de série, pré-tensores e limitadores
de força dos cintos de segurança em todos os bancos, além dos
apoios de cabeça com reacção ao choque para o condutor e
acompanhante, o novo Classe E Cabrio dispõe do mais alargado
pack de segurança nesta categoria de veículos. Inclui airbags
dianteiros e airbags laterais para o condutor e acompanhante,
airbag para os joelhos do condutor e airbags para a cabeça. Estes
últimos, integrados pela primeira vez num modelo Mercedes-Benz
Cabrio, estão instalados no painel das portas à altura da cintura.
Os airbags quando activados cobrem uma superfície de cerca de
0,7 x 0,5 metros com uma volumetria de 17 litros, oferecendo uma
excelente protecção aos ocupantes.

SAFETY: ROBUST STRUCTURE, ANTICIPATORY PROTECTION
AND WINDOW BAGS
The new Cabriolet offers the wealth of safety innovations one
would expect from a Mercedes model. The roll-over protection
consists of two robust bars, each with a diameter of 35 mm,
which are housed in the rear head restraints in modules behind
the rear seat backrests. In case of collision both roll-over bars
reach their highest point and are locked automatically within a
fraction of a second in combination with the robust A-pillars,
each of which is reinforced with two high-strength steel tubes.
With seven airbags ﬁtted as standard, belt tensioners and belt
force limiters for all seats, not to mention crash-responsive
head restraints for the driver and front passenger, the new
E-Class Cabriolet offers the most extensive safety equipment
package in this vehicle category. It includes front airbags and
sidebags for the driver and front passenger, a kneebag on
the driver’s side, and headbags. The latter, which appear in a
Mercedes cabriolet for the ﬁrst time, are housed in the door
panelling in the beltline area. Covering a wide area – around
0.7 x 0.5 metres with a volume of 17 litres when deployed – the
airbags provide extremely effective protection for occupants
large and small in the event of a crash.

Outro exemplo de equipamento de segurança disponível para o
Classe E Cabrio é o sistema de detecção da fadiga do condutor
ATTENTION ASSIST, o sistema PRE-SAFE®, o soﬁsticado sistema
de luzes inteligentes, o capot activo e o sistema de regulação da
distância DISTRONIC PLUS.

Further exemplary safety equipment available for the E-Class
Cabriolet includes ATTENTION ASSIST drowsiness detection,
PRE-SAFE® anticipatory occupant protection, the sophisticated
Intelligent Light System, the Active Bonnet and DISTRONIC
PLUS proximity control.
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PASSAPORTE PARA...
PASSPORT TO...

ADESH
É O COMEÇO DUMA VIAGEM ATÉ AO
BANGLADESH, DESTINO PARA ONDE A
EUROATLANTIC COSTUMA VOAR. NAS
PRÓXIMAS LINHAS DESVELAMOS-LHE O
QUE NESTE PAÍS É POSSÍVEL CONHECER…
ENCANTE-SE COM O QUE VAI DESCOBRIR…
/ IT’S THE BEGINNING OF A JOURNEY TO A
PLACE WHERE EUROATLANTIC USUALLY
FLIES TO. IN THE NEXT FEW LINES WE WILL
REVEAL WHAT YOU CAN GET TO KNOW IN
THIS COUNTRY… ENJOY YOURSELF WITH
WHAT YOU ARE ABOUT TO DISCOVER…
TEXTO / TEXT SÍLVIA POUSEIRO
FOTOS / PHOTOS STOCK.XCHNG
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PASSAPORTE PARA...
PASSPORT TO...

BANDEIRA - O DISCO VERMELHO
REPRESENTA O SOL QUE NASCE SOBRE
BENGALA. O FUNDO VERDE REPRESENTA
A EXUBERANTE TERRA DO PAIS.
/ FLAG - THE RED DISC REPRESENTS
THE SUN RISING OVER BENGAL.
THE GREEN BACKGROUND REPRESENTS
THE LUSH LAND OF THE COUNTRY.

P/

C

hegamos ao aeroporto de Daca, a capital do
Bangladesh, este país do continente asiático
localizado entre a Índia e Myanmar (a antiga
Birmânia), no golfo de Bengala.
Quase todo o território é uma imensa planície,
onde os caminhos são constantemente atravessados e
entrecortados por grandes rios, os quais se tornam as
próprias estradas. Mas o Bangladesh não é só constituído
por água. Uma pequena percentagem (cerca de 10%) é
representada pela ﬂoresta, que possui uma vastíssima
fauna selvagem com inúmeras espécies animais: chitas,
leopardos, panteras, elefantes, serpentes. Existem imensas
espécies nativas de mamíferos, de aves, de répteis, de
anfíbios, e de peixes quer marinhos quer de água doce.
O Bangladesh oferece muitas atracções tais como lugares
arqueológicos, mesquitas e monumentos históricos, a mais
extensa praia natural do Mundo, paisagens pitorescas,
vida selvagem, jardins de chá. Há quem se encante com a
rica fauna e ﬂora. Cada parte do país oferece topograﬁas,
sabores e gastronomia distintas. É o lar do tigre real de
Bengala, de golﬁnhos rosa de água doce, templos históricos
feitos de terra vermelha.
Vai ser Daca o nosso ponto de referência, o nosso ponto de
partida para outras paragens.
DACA
Daca, capital da nação bengali, parece ser um mundo
à parte quando comparado com os outros pontos do
território.
Daca ﬁca situada nas margens do rio Buriganga, no centro
do país, e próxima do delta de Ganges. Pelas ruas da cidade,

E/

W

e arrived at the airport in Dhaka, the
capital of Bangladesh, this Asian country
located between India and Myanmar
(formerly Burma), at the Bay of Bengal.
Almost the whole area is a vast plain,
where roads are constantly intersected by great rivers,
which become the roads themselves. But Bangladesh is
not only composed of water. A small percentage (about
10%) is represented by the forest, which has a vast
wildlife with many animal species: cheetahs, leopards,
panthers, elephants, snakes. There are many native
species of mammals, birds, reptiles, amphibians, and
fish (marine or freshwater).
Bangladesh offers many attractions such as
archaeological sites, mosques and historical
monuments, the longest natural beach in the world,
picturesque landscapes, wildlife, and tea gardens.
Some feel enchanted with the rich fauna and flora.
Each part of the country offers distinct topography,
flavors and cuisine. It is home to the Royal Bengal tiger,
freshwater pink dolphins, historical temples made of
red earth.
Dhaka will be our reference spot, our starting point to
other cities.
DHAKA
Dhaka, capital of the Bengali nation, seems a world
apart when compared with other parts of the country.
Dhaka is situated on the river Buriganga in the center
of the country and close to the Ganges delta.
On the city streets spring up numerous colourful
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VASANI NAVO THEATER OF BANGLADESH
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conhecida como a cidade das mesquitas, pululam imensos
riquexós coloridos, uns com pinturas naif, outros feitos
com pinceladas garridas. Ao longo das margens do rio vão
aparecendo de forma paralela ruas e ruelas estreitas, onde
se vão ocultando mercados, mesquitas. Os seus principais
monumentos são: Ahsan Manzil, um antigo palácio pintado
de rosa, o inacabado Forte de Albagh, construído em 1678 e
localizado no centro antigo, a mesquita de Hussain Dalan, o
Museu Nacional, onde se encontram verdadeiros tesouros
da história e da cultura do país.
Aqui em Daca situa-se o Bashundhara City que é o maior
centro comercial da Ásia do Sul. Com uma altura de 21
andares, tem espaço para 2 500 lojas e cafés, possui um
grande ginásio subterrâneo, além dum parque temático
interior. Com os seus jardins suspensos é considerado um
símbolo moderno da cidade de Daca.
Numa faixa de colinas baixas no lado sudeste de Daca
estão localizadas as ruínas de Mainimati, um importante
centro da cultura budista entre os séculos VI e XIII. Salban
Vihara, Kotila Mura e Charpatra Mura são três dos mais
importantes.
A água como dissemos serve de estrada, e os barcos
constituem assim um dos principais meios de transporte.
Há o barco com um remo na popa, que geralmente serve
de táxi, e que é manobrado pelo barqueiro com a ajuda dos
braços e de uma perna; existem também barcos com uma
roda lateral, do género de uma azenha, que são utilizados
como autocarros de longa distância. Estas viagens de barco
conduzem a aldeias e cidades que são muitas vezes lugares
recônditos e inóspitos. Pelos lugares por onde os barcos
vão deslizando e passeando, avistam-se arrozais, coqueiros,
crianças que vão correndo ao longo da margem e vão
acenando, palhotas feitas de folhas de coqueiro, animais,
campos com diversas tonalidades.

rickshaws, some with naïf paintings, others made
with brightly brush strokes. Along the banks of the
river will appear in parallel streets and narrow alleys,
where markets, mosques hide. Its main monuments
are: Ahsan Manzil, a former palace painted in pink, the
unfinished Albagh Fort, built in 1678 and located in the
old town, Hussain Dalan Mosque, National Museum,
where one can find true treasures of the history and
culture of this country.
Here in Dhaka is located the Bashundhara City, which is
the largest shopping mall in South Asia.
With 21 floors height, it has room for 2500 stores and
cafes, a large underground gymnasium, plus an indoor
theme park.
With its hanging gardens it became a symbol of the
modern city of Dhaka.
In a range of low hills in the southeast of Dhaka are
the ruins of Mainimati, an important center of Buddhist
culture between the 6th and 13th centuries. Salban
Vihara, Kotil Mura and Charpatra Mura are three of the
most important.
The water, as we mentioned before, serves as a
road, and thus the boats represent a major means
of transport. There is a boat with an oar in the stern,
which generally serves as a taxi, and it is operated by
the boatman with the help of arms and a leg; there are
also boats with a side wheel, like a watermill, which are
used as long distance buses.
These boat trips lead to villages and towns that are
often hidden and inhospitable places.
Through the places where the boats glide and ride, one
can see rice fields, coconut trees, children running
along the shore and waving, huts made of palm leaves,
animals, fields with different tones.

CHITTAGONG
Vamos agora até Chittagong cuja distância de Daca é à
volta de 270 km. Chittagong situa-se nas margens do rio
Kamapuli, e é a segunda cidade mais importante. Shahi

CHITTAGONG
Let’s go to Chittagong which is around 270 km from
Dhaka.Chittagong is situated on the banks of the river
Kamapuli, and is the second most important city.
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Jamma e Masjid e Qadam Mubarak são mesquitas que
constituem as ediﬁcações mais importantes da cidade.
Perto encontra-se o antigo lugar português de Paterghatta
que lembra a época cristã. O Museu Etnológico na Cidade
Moderna exibe mostras que são representativas das
diversas tribos etnológicas do país. A Colina das Fadas
ﬁca a noroeste da cidade, e é um precioso lugar onde se
podem apreciar vistas maravilhosas. Perto da fronteira com
Myanmar encontra-se Mowdok Mual, o pico mais alto do
país com 1 003 m. No extremo sudeste, também próximo
da fronteira birmanesa está o Cox’s Bazar uma bonita
praia. Saint Martin é uma pequena ilha com praias pejadas
de coqueiros e palmeiras. É possível percorre-la num
só dia, e pode-se chegar aqui no ferry que sai de Teknaf
para Saint Martín diariamente, num percurso que dura
aproximadamente 3 horas.

Shahi, Jama Masjid and Qadam Mubarak are the
city’s most important mosques. Nearby lies the old
Portuguese place Paterghatta a reminiscent of the
Christian era. The Ethnological Museum in the Modern
City displays shows that are representative of the
various ethnological tribes of the country.
The Fairy Hill is located northwest of the town, and is
a precious place where you can enjoy wonderful views.
Near the border with Myanmar is Mowdok Mualem, the
country’s highest peak with 1003 m.
In the extreme southeast, also near the Burmese
border, is the Cox’s Bazar a beautiful beach.
Saint Martin is a small island with beaches with
coconut trees and palms. You can cross it in one day,
and you can reach it by ferry that leaves Teknaf to St
Martin every day in a journey lasting about three hours.

BARISAL
De Daca a Barisal distam 277 km. Aqui podemos visitar a
mesquita de Sat Gombad, com as suas 77 cúpulas. Esta
mesquita é um edifício de tijolo vermelho que ﬁca numa
zona aberta. Perto encontra-se um mausoléu. Estes
edifícios têm cerca de seis séculos. Não existem muitos
monumentos históricos nesta região intercalada com
lagoas, pântanos, sendo todavia uma zona muito fértil.

BARISAL
From Dhaka to Barisal there’s a distance of 277 km.
Here you can visit the mosque of Sat Gombad, with its
77 domes. This mosque is a red brick building which is
located in an open area. Nearby there’s a mausoleum.
These buildings are about six centuries old. There aren’t
many historical monuments in this region interspersed
with ponds, swamps; however, it’s a very fertile area.

KHULNA
De Barisal passamos para Khulna que ﬁca a cerca de 280
km de Daca.
Aqui no sul do país ﬁca Sundarbans, a zona onde é mais
difícil distinguir a terra da água. Cerca de um terço da área
total desta ﬂoresta é coberta por água. É um dos ambientes
mais selvagens e menos conhecidos em todo o sul da Ásia.
São cerca de 39 000 quilómetros de mangal, aquele que é o
mais extenso cinturão de mangais do Mundo.
Uma actividade interessante é alugar um bote e percorrer
a zona desde o porto de Mongla, com uma imensidão de

KHULNA
From Barisal we go to Khulna which is about 280 km
from Dhaka.
In the south lies the Sundarbans, the area where it is
more difﬁcult to distinguish land from water. About a
third of the total area of forest is covered by water. It
is one of the wildest and least known environments
throughout South Asia. There are about 39 000 miles of
mangrove, which is the longest in the world.
An interesting activity is to rent a boat and travel from
the Mongla port, with a multitude of vessels and large
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SONARGAON

navios e paquetes de grande porte que se encontram ali
atracados, até Hiram Point para apreciar o ecossistema.

steamers moored there, till Hiram Point to enjoy the
ecosystem.

RAJSHAHI
Rajshahi dista 270 km da capital Daca. Aqui nesta região
temos a cidade de Puthia, que possui a mais extensa
quantidade de estruturas hindus do Bangladesh. A mais
impressionante de todas é o Templo Govinda, ediﬁcado
entre 1823 e 1895, que é uma grande estrutura quadrada
cheia de numerosas torres ornamentais em miniatura.
Gaud, é um lugar com mais mesquitas históricas do que
qualquer outra área em Bangladesh, excepto em Bagerhat.

RAJSHAHI
Rajshahi is 270 km away from the capital Dhaka. Here in
this region is the town of Puthia, which has the largest
number of Hindu structures in Bangladesh. The most
impressive of all is the Govinda Temple, built between
1823 and 1895, which is a large square structure, ﬁlled
with numerous miniature ornamental towers. Gaud is
the place with more historical mosques than any other
area in Bangladesh except in Bagerhat.

SYLHET
Comecemos por Sylhet a sensivelmente 350 km da
capital, com as suas poderosas montanhas. Esta região é
considerada a zona montanhosa do país, que faz fronteira
com a Índia. Está ainda bem patente a arquitectura colonial
inglesa.
Na região de Sylhet ﬁca Srimangal. É a capital de chá de
Bangladesh, uma área também ela montanhosa e uma das
partes mais pitorescas e agradáveis do país. As plantações
do chá formam quilómetros e quilómetros de um tapete
verde que se estende de forma perene pelas colinas
inclinadas, como se fosse um jardim.

SYLHET
Let’s start with Sylhet, 350 km from the capital, with
its powerful mountains. This region is considered the
highland area in the country, which borders India. It’s
still very clear the English colonial architecture.
In the region of Sylhet is Srimangal. It is the tea capital
of Bangladesh, a mountainous area which is also one
of the most picturesque and pleasant in the country.
The tea plantations make up miles and miles of a green
carpet that stretches from the hills sloping perennial
form, like a garden.

Entre as danças tribais, são particularmente populares
Monipuri e Santal. Existem também inúmeros instrumentos
musicais: Banshi (ﬂauta de bambu), Dhole (tambores de
madeira), Ektara (um único instrumento de cordas), Dotara
(um instrumento de quatro cordas), Mandira (um par de
bawls metal utilizado como instrumento de ritmo), entre
outros.

Among the tribal dances, Monipuri and Santal are
particularly popular. There are also numerous musical
instruments: Banshi (bamboo ﬂute), Dhole (wooden
drums), Ektar (a single stringed instrument), Dotara
(a four-stringed instrument), Mandira (a pair of metal
bawls used as rhythm instrument), among others.
Cricket, hockey and football are among the most popular
sports.

O cricket, o hóquei e o futebol estão entre os desportos
mais populares.
32 eaa magazine 05
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BEJA

BEJA
TEXTO / TEXT SÍLVIA POUSEIRO
FOTOS / PHOTOS DUARTE PIMENTEL - POUSADAS DE PORTUGAL

BEJA
Beja é uma bela cidade portuguesa que se situa na região do
Baixo Alentejo. É bem patente na cidade a inﬂuência de vários
povos, mas foi o domínio romano que mais contribuiu para o
seu desenvolvimento. Tal é visível não só no traçado urbano
cujas bases se centram na cidade romana como também nas
portas de Évora e Mértola, portas estas que marcam as antigas
entradas nas muralhas. / Beja is a beautiful city that lies in
the Portuguese region of Alentejo. It is evident in the city the
inﬂuence of various people, but it was the Roman Empire which
contributed to its development. This is seen not only in the
urban plan in which the foundations are focused on the Roman
town but also on the gates of Evora and Mértola that mark the
old entries in the walls.
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uando se entra em Beja deparamo-nos com as portas
de Évora, com o seu arco romano que se encontra
anexado ao Castelo. Podemos começar por subir ao
Castelo medieval e à sua magníﬁca e imponente torre
de Menagem, um dos pontos de maior interesse.
Símbolo da cidade e com uma altura aproximada de 40 metros
de altura e 198 degraus, é considerada a mais alta do país e da
Península Ibérica, tendo algo que a distingue pois é totalmente
construída em mármore. Daqui se alcança o imenso horizonte
das planícies alentejanas que a exemplo de muitas outras
também envolvem esta cidade.
Próximo temos a Sé onde podemos apreciar o seu tesouro de
arte sacra. Temos também uma das mais antigas igrejas de
Beja que terá funcionado primitivamente como mesquita, e
que é um dos melhores exemplos do gótico alentejano.
O Museu Regional Rainha D. Leonor é um dos espaços
culturais onde é possível apreciar um espólio vastíssimo de
importantes colecções das quais se destaca as de azulejaria,
arte sacra, pintura e arqueologia. Este museu, criado em
1927, está instalado no Convento da Conceição, que conta já
com algumas centenas de anos, onde se encontra a colecção
principal, mas podemos visitar também o Núcleo Visigótico do
Museu Regional que está instalado na Igreja basilical de Santo
Amaro. Beja é classiﬁcada como a capital do visigótico em
Portugal.
Existem outros monumentos que também merecem uma
visita. A Igreja da Misericórdia construída no séc. XVI e que é
um exemplo da arquitectura renascentista de forte inﬂuência
italiana, que foi inspirada na famosa Loggia da cidade de
Florença, e onde sobressai a sua colunata. Temos também o
Convento de São Francisco que actualmente é uma pousada.
Na rua da Ancha podemos apreciar o altar que aí existe, que
é constituído por uma mesa de altar, um espaço reservado à
pintura dos Passos e um frontão encimado de cruz, que retrata
um dos episódios da Paixão de Cristo desde a condenação até
à morte no Calvário. Estes “Passos” ou pequeninas capelas
eram local de culto para os católicos que percorriam a via
sacra, nove “Passos”, como símbolo do sofrimento de Jesus.

CURIOSIDADE / CURIOSITY
Há uma lenda que conta que
quando Beja era uma pequena
localidade de cabanas rodeada
de um enorme matagal, uma
serpente assassina era o
maior problema da população.
A solução para este dilema
passou por assassinar a
serpente. Para tal deixouse um touro envenenado
na ﬂoresta onde habitava
a serpente. É devido a esta
lenda que existe um touro
representado no brasão da
cidade.
/ There is a legend that when
Beja was a small village of huts
surrounded by a huge bush, a
snake killer was the biggest
problem of the population. The
solution to this dilemma was
to kill the snake. So a poisoned
bull was left in the forest
where the snake lived. Due
to this legend there is a bull
depicted on the city arms.

Na Praça da República temos o pelourinho que foi mandado
construir por D. Manuel no século XVI, e que foi reconstruído
no século XX segundo o modelo original.
No largo dos Prazeres encontramos a Ermida de Santo
Estêvão, uma das ermidas mais antigas de Beja. Também
neste local se ergue a Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres,
capela que possui uma riqueza artística no seu interior, sendo
um dos mais importantes repositórios de arte sacra da cidade.
Muito próximo de Beja podemos visitar a Villa Romana de
Pisões que nos mostra de uma forma mais real como vivia
uma família romana durante esse período. É formada pela
“vila urbana”, que está organizada em torno de um pátio
interior delimitado por colunas, enquadrando um pequeno
tanque com balneário e piscina.
São muitas as razões que nos levam a visitar Beja e podemos
também acrescentar a riqueza do seu paladar ao nível da
gastronomia, sobretudo de inﬂuência mediterrânica. Pratos e
vários produtos típicos da região, vinhos, doçaria e artesanato
fazem as delícias de quem a visita.
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hen entering in Beja we ﬁnd the doors of
Évora with its Roman arch that is attached
to the Castle. We can begin to climb to the
medieval Castle and its magniﬁcent and
stately tower,
one of the major points of interest. Symbol of the
city, approximately 40 meters high and 198 steps, it is
considered the highest in the country and the Iberian
Peninsula, having something that distinguishes as it is
built entirely in marble. From here you reach the huge
horizon of the Alentejo plains that like many others also
surround the city.
Near there’s the cathedral where we can enjoy its
religious art treasure. We also have one of the oldest
churches in Beja which has originally functioned as a
mosque, and is one of the best examples of Gothic in
Alentejo.
The Regional Museum of Queen D. Leonor is one of the
cultural spaces where you can enjoy a vast estate of
important collections such as tiles, religious art, paintings
and archeology. This museum, established in 1927, is set
up in the Convent of the Conception, which already is a
few hundred years old, where the main collection is,
but we can also visit the Visigoth Center of the Regional
Museum in the church of Santo Amaro. Beja is classiﬁed
as the Visigoth capital of Portugal.
There are other monuments that are also worth a
visit. The Church of Mercy built in the 17th century an
example of Renaissance architecture with a strong Italian
inﬂuence inspired by the famous Loggia of Florence
where its arcade stands out. There is also the Convent of
San Francisco that is now a guesthouse.
In Ancha Street we can appreciate an altar, which is
composed of an altar table, a place for the painting of the
Stations and a pediment surmounted of a cross, which
depicts one of the episodes of the Passion of Christ from
condemnation to death at Calvary. Those “Stations” or
tiny chapels were a place of worship for Catholics who got
through The Stations of the Cross, nine “Stations”, as a
symbol of the suffering of Jesus.
In Praça da República there’s the pillory, which was built
by King Manuel in the sixteenth century and rebuilt in the
twentieth century according to the original model.
In Largo dos Prazeres we ﬁnd the Chapel of St. Estevão,
one of the oldest shrines of Beja. Also on this site is the
Church of Nossa Senhora dos Prazeres, a chapel that
has an artistic wealth inside, one of the most important
repositories of religious art in the city.
Near Beja we can visit Pisões a Roman Villa that shows
us how a Roman family lived during this period. It is
formed by the “urban village” which is organized around a
courtyard bordered by columns, framing a small pool with
spa and pool.
There are many reasons to visit Beja and we can add the
richness of its cuisine, mainly of Mediterranean inﬂuence.
Several dishes and local products, wines, sweets and
handicrafts are a delight to the visitors.

CONSULTE / CHECK
www.pousadas.pt
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VICTORIA'S
SECRET
POR / BY

CARINA METELLO
VICTORIA’S SECRET

FOTOS / PHOTOS

P/

R

oy Raymond abre, em 1977, a primeira loja Victoria’s
Secret, especializada em lingerie, em São Francisco,
na Califórnia. O nome da marca foi inspirado na
admiração que tinha pela Rainha Vitória.
A ideia de criar esta loja surgiu a Roy Raymond, o
fundador da marca, pelo facto de sentir um certo desconforto
e constrangimento quando ia às lojas comprar lingerie para
a sua esposa. Esta loja, pelo contrário, proporcionava não só
privacidade para comprar roupas íntimas, como era também
um local especializado.
A partir da década de 90 a Victoria´s Secret começou a
diversiﬁcar os seus produtos: lançou a linha swimwear
(composta de biquínis e fatos-de-banho), lingeries feitas
de algodão, linha de cosméticos e o sutiã Miracle Bra, que
aumentava o tamanho dos seios. Mais tarde lançou a linha
de cosméticos e beleza Victoria´s Secret Beauty, o perfume
Dream Angels, o primeiro perfume masculino, chamado Very
Sexy for Him, e o perfume feminino Pink.
Em 2004 foi lançada a linha Victoria´s Secret Pink, composta
por pijamas, lingeries, biquínis e acessórios, para mulheres
entre os 18 e os 22 anos.

E/

R

oy Raymond opens in 1977, the ﬁrst Victoria’s Secret
store, specializing in lingerie, in San Francisco,
California. The brand name was inspired by the
admiration he had for Queen Victoria.
The idea of creating this store came to Roy
Raymond’s mind, the brand’s founder, due to the fact that
he felt awkward and embarrassed when he entered into a
store to buy lingerie for his wife. On the contrary, this store
not only offered privacy to buy underwear, but it was also a
specialized area.
From the 90’s the Victoria’s Secret began to diversify their
products: it has launched a swimwear line (consisting of
bikinis and swimming suits), underwear made of cotton,
cosmetics line and the Miracle Bra, which increased the
breast size. Later, it launched a line of cosmetics and beauty
Victoria’s Secret Beauty, the perfume Dream Angels, the ﬁrst
men’s fragrance, called Very Sexy for Him, and the feminine
scent Pink.
In 2004 the Victoria’s Secret Pink line was launched,
consisting of pajamas, lingerie, bikinis and accessories for
women between 18 and 22 years.

VICTORIA’S SECRET FASHION SHOW
Todos os anos, entre Novembro a Dezembro, a famosa marca
de lingerie realiza “The Victoria’s Secret Fashion Show”, um
verdadeiro espectáculo de moda que conta com as modelos
e estrelas da Victoria’s, as Angels, e ainda com a presença de
convidados especiais, de várias apresentações musicais, e
onde é mostrado o sutiã fantasia do ano.

VICTORIA’S SECRET FASHION SHOW
Every year, between November and December, the famous
lingerie brand has “The Victoria’s Secret Fashion Show”,
a real fashion show featuring top models and stars of
Victoria’s, the Angels, and with the presence of special
guests, several musical performances, and where the
fantasy bra of the year is shown.

O FENÓMENO DAS ANGELS
A marca é conhecida pelas suas linhas de lingerie provocantes
e sensuais, mas também pelo casting das modelos de topo que
personiﬁcam o espírito da Victoria´s Secret. As Victoria’s Secret

THE PHENOMENON OF THE ANGELS
The brand is known for its line of provocative and sensual
lingerie, but also for the casting of top models that embody
the spirit of the Victoria’s Secret. The Victoria’s Secret Angels
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Angels são as modelos de destaque da marca.
As Angels ﬁzeram a sua estreia em 1999 no quarto ano do
Victoria’s Secret Fashion Show. Daniela Pestova, Karen Mulder,
Laetitia Casta, Stephanie Seymour, Maria Inés Rivero, Adriana
Lima, Heidi Klum, Rebecca Romijn, e Tyra Banks, estão entre
as primeiras Angels. É de certeza o desﬁle mais bonito e mais
caro do Mundo.
A 13 de Novembro de 2007, Victoria’s Secret Angels tornou-se
a primeira marca a ter uma estrela no Passeio da Fama de
Hollywood. Um verdadeiro feito para a marca.
A marca reinventou a lingerie, de forma que fosse mais sensual
e ousada, transformando-a num sinónimo de
fantasia, sexualidade e sedução.
A TRADIÇÃO
Em 1996 a Victoria´s Secret lançou
o sutiã “Fantasy Bra” no valor de 1
milhão de dólares, o que chamou
a atenção da imprensa mundial
e consagrou a sua imagem.
Começava assim uma tradição
da marca. Todos os anos é
escolhida uma supermodelo
que usará o supersutiã. Em
2005, Gisele Bündchen usou
um modelo (feito de seda
vermelha e adornado com 1
300 pedras preciosas, a maioria
diamantes e rubis) avaliado em
12 milhões de dólares.
Em 2007, “Fantasy Bra” tornou-se
uma linha que inclui - além do sutiã
- tanga, cinta-liga, bracelete e ﬁvela.
Em 2008, o sutiã Black Diamond Fantasy
Miracle Bra, desenhado pelo joalheiro
Martin Katz, possuía 3 577 diamantes, 34
rubis, 2 diamantes negros de 50 quilates, e estava
avaliado em 5 milhões de dólares.
A MARCA NO MUNDO
Actualmente a Victoria’s Secret, a maior rede de lojas
especializadas em lingerie e pijamas dos Estados Unidos da
América, conta com mais de 1 000 lojas espalhadas pelo país,
possuindo ainda outras 100 lojas da Victoria´s Secret Beauty,
que vende exclusivamente produtos de beleza. O primeiro
outlet da marca foi inaugurado no Prime Outlets International
na cidade de Orlando.
Dos 20 perfumes mais vendidos nos Estados Unidos, cinco
são da Victoria´s Secret. De entre eles, o Dream Angels, é o
perfume líder de vendas nos Estados Unidos.
Uma marca que reinventou a lingerie, as mulheres e os
desﬁles de moda, que são um verdadeiro espectáculo de
entretenimento.

are the prominent models of the brand.
The Angels made their debut in 1999 in the 4th year of
Victoria’s Secret Fashion Show. Daniela Pestova, Karen
Mulder, Laetitia Casta, Stephanie Seymour, Maria Inés
Rivero, Adriana Lima, Heidi Klum, Rebecca Romijn, and Tyra
Banks are among the ﬁrst Angels. It is certainly the most
beautiful and most expensive show in the world.
On November 13, 2007, Victoria’s Secret Angels became the
ﬁrst brand to have a star on the Hollywood Walk of Fame. A
real achievement for the brand.
The brand reinvented lingerie, so it was more sensual and
daring, making it a synonym of fantasy, sexuality and
seduction.
THE TRADITION
In 1996 Victoria’s Secret launched the
“Fantasy Bra” worth 1 million dollars,
which drew the attention of the
press worldwide and established
the brand image. Thus began a
tradition of the brand. Every year
a supermodel is chosen to wear
the super bra. In 2005, Gisele
Bündchen wore a model (made
of red silk and bejeweled with
1300 precious stones, mostly
diamonds and rubies) valued at
12 million dollars.
In 2007, “Fantasy Bra” has
become a line that includes besides the bra - thong, garter belt,
bracelet and buckle. In 2008, the
Black Diamond Fantasy Miracle Bra,
designed by jeweler Martin Katz, had
3577 diamonds, 34 rubies and two black
diamonds of 50 carats and it was valued at ﬁve
million dollars.
THE WORLD’S BRAND
Currently Victoria’s Secret, the largest network of stores
specializing in lingerie and pajamas in the United States of
America, has more than 1000 stores across the country, and
also holds another 100 Victoria’s Secret Beauty stores, which
sells beauty products exclusively. The ﬁrst outlet of the brand
was opened at Prime Outlets International in Orlando.
Of the 20 best selling perfumes in the United States, ﬁve
are from Victoria’s Secret. Among them, the Dream Angels
perfume, is the sales leader in the United States.
A brand that has reinvented lingerie, women and fashion
shows, which are, in fact, real entertainment shows.
CONSULTE / CHECK www.victoriassecret.com
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A CEU ABERTO
OPEN SKY

VAMPIROS
ELECTRICOS
VAMPIRE
POWER

A já chamada electricidade
“vampira” é o novo alvo do
combate pela redução da
pegada ecológica
/ The electricity called
“vampire” is the new
target of the ﬁght to reduce
the ecological footprint

TEXTO / FRANCISCO ALVES DIAS
FOTO / PHOTO STOCK.XCHNG

P/

A

lguma vez ouviu falar em energia vampira? Se
calhar não, mas certamente já reparou que a
sua televisão, vídeo e outros electrodomésticos,
quando desligados, deixam uma luz de presença
ligada. Certamente acha que o consumo de
energia da luz de “Stand-by” é pouco, mas agora, comece
a pensar em todos os periféricos do seu computador
(impressora, iPod, monitor, copo de misturas para fazer
margaritas ou o que mais for de utilidade para si) e já não
será assim tão pouco.
Para que se tenha uma ideia, a electricidade perdida por
estas pequenas luzes de presença é tal que já tem um
nome próprio, é a chamada electricidade “vampira”, e
actualmente, cabe a todos nós colocar uma estaca no
coração deste consumo inútil.
De acordo com os dados da Comissão Europeia, o
consumo de electricidade vampira no Espaço Europeu,
se nada for feito alcançará um número de equipamentos
de 4,6 biliões de máquinas e o seu respectivo consumo
de energia, apenas em luzes de presença, represente 50
TWh por ano (o que corresponde ao consumo eléctrico de
Portugal inteiro durante um ano).
Assim, actualmente, começa a surgir legislação especíﬁca
sobre valores máximos de consumo em modo “stand-by” para equipamento e o Reino Unido pensa proibir
de todo a existência deste equipamento. Nos Estados
Unidos da América é já, desde 2001, proibido aos órgãos
governamentais comprarem equipamento com consumo
superior a 1 watt em modo “stand-by”, contudo, como
sempre, o passo fundamental deve partir de todos nós.

>

POR ISSO,
PENSE SEMPRE EM

- Níveis de consumo do equipamento que compra,
pode sair mais caro, mas ao longo da sua utilização,
poupará dinheiro no consumo de electricidade
- Compre produtos eléctricos com etiqueta
“ENERGY STAR”, estes consomem, em média,
metade da energia dos equipamentos normais
- Desligue o equipamento. Os equipamentos
modernos podem ser desligados sem que isso
afecte a sua longevidade. Se costuma deixar
o computador ligado para realizar downloads
perfeitamente legais, desligue o monitor. Os
screen-savers não poupam energia
- Todos os carregadores e condensadores de
energia gastam energia pelo mero facto de estarem
ligados à ﬁcha, se não estão em uso, retire-os da
ﬁcha Ou em alternativa:
- Tenha o equipamento sempre ligado a uma ﬁcha
tripla, com ou sem extensão, que tenha interruptor
para que possa cortar o acesso de energia aos
equipamentos desligados
- Utilize pilhas recarregáveis. Sabia que uma pilha
demora 50 anos a decompor-se desde que as
deitamos fora?
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H

ave you ever heard about vampire power?
Perhaps not, but you have probably
noticed that your TV set, video and other
appliances, even when switched off, have a
light on. Probably you think that the power
consumption of the stand-by light is too little, but
now, start thinking about all computer peripherals
(printer, iPod, monitor, or mixer machine to make
margaritas or whatever is more useful to you) and
that will no longer be so little.
To give you an idea, the power lost by these small
lamps is such that it already has a name: it is called
“vampire power” and now it is our responsibility
to put a stake through the heart of this useless
consumption.
According to European Commission ﬁgures, the
consumption of vampire power in the European
space, if nothing is done, will achieve a number of
equipment 4.6 Billion machines and their respective
power consumption, only lamps, representing
50 TWh per year (corresponding to electricity
consumption in Portugal for a whole year).
So, as soon as, speciﬁc legislation about maximum
values of consumption on “stand-by” equipment
starts emerging, the UK is thinking about forbidding
the existence of such equipment. In the USA, since
2001, the government agencies are forbidden to
purchase equipment with consumption of more
than 1 watt in “stand-by”, however, as always, the
key step must come from us all.

>

THEREFORE,
ALWAYS THINK ABOUT

- Levels of consumption of the equipment
you purchase, it can be more expensive, but
over its use you will save money in electricity
consumption
- Buy electrical products labeled “ENERGY
STAR, they consume on average half the energy
of the regular equipment
- Turn off the equipment. The modern
equipment can be shut down without affecting
its longevity. If you usually leave your computer
on to perform perfectly legal downloads, turn off
the monitor. Screen-savers do not save energy
- All chargers and power capacitors spend
energy by the mere fact of being connected to
the plug, if not in use, remove them from the
plug. Or alternatively:
- Have the equipment always connected to a
power strip, with or without extension, which
have a switch that you can cut off the power to
shut down equipment
- Use rechargeable batteries. Did you know that
a battery takes 50 years to decompose from the
moment we throw it away?
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FUNDAÇÃO CHAMPALIMAUD FOUNDATION

UMA ESPERANÇA NA INVESTIGAÇÃO E
TRATAMENTO DO CANCRO / A HOPE IN
CANCER RESEARCH AND TREATMENT

TEXTO / TEXT VÍTOR CUNHA
FOTO / PHOTO FUNDAÇÃO CHAMPALIMAUD

P/

N

o dia 17 de Dezembro de
2004, foi criada a Fundação
D. Anna de Sommer
Champalimaud e Dr. Carlos
Montez Champalimaud, nome
escolhido pelo empresário António de
Sommer Champalimaud, como forma
de homenagear os seus pais.
No dia 5 de Outubro de 2010 nasceu o
Centro de Investigação da Fundação
Champalimaud, a concretização de um
desígnio da Fundação instituída por
António Champalimaud. Um Centro
único no mundo com duas grandes
áreas: investigação em neurociência e
investigação e tratamento de cancro.
A Fundação Champalimaud nasceu por
vontade de um grande empreendedor
português, o empresário António
Champalimaud. A Fundação, presidida
por Leonor Beleza, apoia a investigação
de ponta nas Ciências Médicas. Tem
como prioridade estimular descobertas
que beneﬁciem as pessoas, bem
como apoiar a descoberta de

novos padrões de conhecimento.
Neste caminho optou por um
modelo de eﬁcácia comprovada:
a investigação translacional, ou
seja, fazendo permanentemente a
ponte entre a investigação básica e
a investigação clínica, assegurando
que as descobertas cientíﬁcas e
as novas tecnologias se aplicam
no desenvolvimento e no ensaio
de soluções para os problemas
clinicamente relevantes. Desta ligação
íntima entre cientistas e médicos,
entre investigação e tratamento, nasce
mais rapidamente a resposta para os
problemas que aﬂigem as pessoas.
O Centro Champalimaud será aberto
ao público e para ser usado por todos.
Os jardins e restantes áreas públicas
ocuparão metade do espaço disponível.
Jardins panorâmicos com uma
grande variedade de árvores e áreas
verdes, um anﬁteatro ao ar livre para a
realização de espectáculos musicais,
sessões cientíﬁcas ou artísticas – tudo
isto tendo como pano de fundo a água

e o Tejo – ﬁcarão à disposição da
cidade.
A FC já deu passos importantes
na concretização do seu programa
do cancro: no ano passado chegou
a acordo com três grandes
instituições norte-americanas
(universidades de Princeton, Harvard
e Cornell) para o desenvolvimento
de programas cientíﬁcos que já
estão em funcionamento e que
visam criar massa crítica que será
transferida para Lisboa a partir de
Outubro de 2010. Neste momento
há cientistas Champalimaud nessas
três instituições, que são das mais
prestigiadas no mundo cientíﬁco,
a investigar, a publicar e a formar
outros cientistas que irão contribuir
com o seu saber e experiência para a
instalação do Programa de Metástases
em Lisboa. Será o primeiro Centro
mundial dedicado exclusivamente à
investigação, prevenção e tratamento
de metástases.
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n December 17, 2004 the Anna
de Sommer Champalimaud
and Dr. Carlos Montez
Champalimaud Foundation was
created. The name was chosen
by the entrepreneur Antonio de Sommer
Champalimaud in honour of his parents.
On October 5, 2010 the Research Centre
of the Champalimaud Foundation will
be born, the fulﬁllment of a goal for
the Foundation established by Antonio
Champalimaud. A unique center in the
world with two major areas: neuroscience
and cancer research and treatment.
The Champalimaud Foundation was
created at the bequest of a greater
Portuguese entrepreneur, António
Champalimaud. The Foundation, chaired
by Leonor Beleza, supports cutting-edge
research in the Medical Sciences. Its
priority is to stimulate discoveries that
beneﬁt people as well as support the
discovery of new patterns of knowledge.
In this way it has chosen a proven
model: translational research, i.e.,
making permanent the bridge between
basic research and clinical research,
ensuring that scientiﬁc discoveries and
new technologies are applied in the
development and testing of solutions to
problems clinically relevant. With this
intimate connection between scientists
and physicians, between research and

OPEN SKY
treatment, the answer comes quickly to
the problems that affect people.
The Champalimaud Center will be
opened to the public and will be used by
everyone. The gardens and other public
areas will occupy half the space available.
Landscaped gardens with a wide variety
of trees and green areas, an outdoor
amphitheater for musical performances,
artistic or scientiﬁc sessions - all against
the backdrop of deep water and the Tagus
River - will be available to the city.
The Champalimaud Foundation
has already taken major steps in its
implementation of its cancer program:
last year it reached an agreement with
three major U.S. institutions (universities
of Princeton, Cornell and Harvard) for
the development of scientiﬁc programs
that are already in operation and aimed
at creating critical mass that will be
transferred to Lisbon from October 2010.
Currently there are Champalimaud
scientists in these three institutions,
which are the most prestigious in the
scientiﬁc world, investigating, publishing
and training other scientists who will
contribute with their knowledge and
experience to install the Metastasis
Programme in Lisbon. It will be the ﬁrst
center in the world devoted exclusively
to research, prevention and treatment of
metastasis.

CONSULTE / CHECK
www.fchampalimaud.org
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LUANDA
É A MAIOR CIDADE E A CAPITAL DE ANGOLA, LOCALIZADA NA COSTA
DO OCEANO ATLÂNTICO. ESTA CIDADE COSMOPOLITA É A TERCEIRA
MAIOR CIDADE LUSÓFONA DO MUNDO, SENDO SÃO PAULO E O RIO DE
JANEIRO AS MAIS POPULOSAS / IT IS THE LARGEST CITY AND CAPITAL
OF ANGOLA, LOCATED ON THE ATLANTIC COAST. THIS COSMOPOLITAN
CITY IS THE THIRD LARGEST CITY OF THE PORTUGUESE SPEAKING
WORLD, AND SAO PAULO AND RIO DE JANEIRO THE MOST POPULOUS

Comece o dia bem cedo, pois só
assim poderá desfrutar da beleza
desta cidade. Aprecie, calmamente,
o pequeno-almoço do hotel.
/ Start your day early, because then
you can enjoy the beauty of this
city. Enjoy calmly your breakfast at
the hotel.

AM

8

AM

10

Aproveite para ir às compras.
Poderá levar diversas recordações
para casa. O artesanato angolano
é rico e variado. A escultura
símbolo de Angola, denominada
de “O Pensador”, é produzida
pela etnia Cokwe. O Mercado
do Futungo, nas proximidades
da baía do Mussulo, ao sul de
Luanda é o local ideal para
encontrar esculturas feitas em
variadíssimas matérias-primas.
/ Enjoy shopping. You may take
many souvenirs back home.
Angolan Crafts is rich and
varied. The sculpture symbol of
Angola, known as “The Thinker”,
is produced by the Cokwe, an
ethnic group. The Market Futungo
nearby Mussulo Bay, south
of Luanda is the place to ﬁnd
sculptures made from very varied
raw materials.

ALMOCO/LUNCH
Sugerimos o Sandwich Bar. Tem um estilo moderno e bastante
acolhedor. No menu vai encontrar vários tipos de sanduíches:
mistas, vegetariana, de presunto, de ovo, mwangolê, de atum,
club do mar, de frango, italiana, três queijos, ﬁtness, entre outras.
Ideal para quem pretende uma refeição rápida e saborosa, ou até
mesmo para quem pretende comer um petisco para de seguida se
deleitar num extraordinário banho na belíssima baía do Mussulo.
/ We suggest Sandwich Bar. It has a modern and very welcoming
style. On the menu you will ﬁnd various types of sandwiches: mixed,
vegetarian, ham, egg, mwangolê, tuna, sea club, chicken, Italian,
three cheeses, ﬁtness, among others. It’s ideal for those seeking a
quick and tasty meal, or even for those who want to eat a snack and
then have an extraordinary bath in the beautiful bay of Mussulo.
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VISITEOS
MUSEUS
LOCAIS
/VISIT
THELOCAL
MUSEUMS

O Museu Nacional de Antropologia, alojado numa
imponente casa do tempo colonial, possui colecções
etnográﬁcas de todo o território angolano. Museu
Nacional de História Natural foi construído em 1976
e possui uma vasta biblioteca temática. Aqui pode
encontrar toda a fauna e ﬂora do território angolano.
Conheça também o Museu das Forças Armadas e o
Museu da Escravatura. Não deixe de fazer um passeio
de barco para apreciar a beleza da baía de Luanda. A Av.
4 de Fevereiro é um dos mais belos cartões de visita de
Luanda. É conhecida como a Marginal. O contraste entre
os edifícios e a beleza natural da baía são um verdadeiro
colírio para os olhos. Junto à Marginal, situa-se a igreja
mais simpática de Luanda, a igreja da Nazaré, com dois
tambarineiros seculares em seu adro e magníﬁcos
azulejos no interior.
/ The National Anthropology Museum, housed in a stately
home from colonial times, has an ethnographic collection
of the whole Angolan territory. National Museum of
Natural History was built in 1976 and has a vast thematic
library. Here you can ﬁnd all the fauna and ﬂora of
Angola. Visit also the Army Museum and the Museum of
Slavery. Be sure to take a boat trip to enjoy the beauty
of the bay of Luanda. The 4th February Avenue is one of
the ﬁnest visiting cards from Luanda. It is known as the
Marginal. The contrast between the buildings and the
natural beauty of the bay are truly a sight for sore eyes.
Along the Marginal, lies the nicest church of Luanda, the
church of Nazareth, with two secular tambarineiros in its
churchyard and magniﬁcent tiles inside.

O Parque de Kissama estende-se por mais de 100
quilómetros de costa. Está a ser repovoado com sua fauna
original. Os animais que já não existiam na região foram
trazidos de Botswana e África do Sul. É possível encontrar,
em estado selvagem, elefantes, girafas, zebras, gnus,
diversas espécies de antílopes, como a palanca-vermelha
e o manatim e tartarugas-marinhas, além de observar de
perto a exótica e exuberante vegetação angolana.
/ The Kissama Park stretches over 100 kilometers of
coastline. It is being repopulated with its unique fauna.
Animals that no longer existed in the region were brought
from Botswana and South Africa. It’s possible to ﬁnd
elephants, giraffes, zebras, wildebeests, several antelope
species such as roan, manatee and sea turtles, and
closely observe the exotic and lush vegetation of Angola.

PARQUE
NACIONAL
DOKISSAMA
/KISSAMA
NATIONAL
PARK

A NOITE
/ATNIGHT
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Antes de conhecer a noite desta cidade, jante no
restaurante Roviana, situado no Miramar. Este
restaurante já conta com duas décadas de bem
servir. A decoração é bastante simples, mas
acolhedora. A casa serve comida tradicional
portuguesa, apesar de contar com outras
iguarias na ementa. Com a chegada da noite,
Luanda fervilha. O seu povo é conhecido por ser
alegre e descontraído e por se divertir no ritmo
quente da noite luandense. Para quem se quiser
divertir o leque de opções é muito variado e só
terminam com o nascer de um novo dia.
/ Before meeting the night of the city, have
dinner at the Roviana restaurant, located in
Miramar. This restaurant has already two
decades of excellent service. The decor is simple
but welcoming. The house serves traditional
Portuguese food, despite having other delicacies
on the menu. Luanda is lively at night. Its people
are known for being cheerful and relaxed and
enjoying the warm night rhythm of Luanda. For
those who want to enjoy the range of options is
wide and only end with the birth of a new day.
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WORLD

NEWYORK
MUSEUDEARTEMODERNA/THEMUSEUMOFMODERNART MOMA

COUNTER SPACE

DESIGN E COZINHA MODERNA/DESIGN AND THE MODERN KITCHEN
15 Set 2010 a 14 Mar 2011 / 15 Sep 2010 to14 Mar 2011

BLONDIE IN SOCIETY
1941. USA. DIRECTED BY FRANK R. STRAYER

P/
Counter Space explora a transformação da cozinha
do século XX. Destaca também a recente aquisição
pelo MoMA de um invulgar e completo exemplo icónico
“Cozinha de Frankfurt” projectado em 1926-27 pelo
arquitecto Grete Schütte-Lihotzky. Desde as inovações
de Schütte-Lihotzky e seus contemporâneos da década
de 1920, as cozinhas têm continuado a articular e, às
vezes activamente a desaﬁar, a nossa relação com
o alimento que comemos, as atitudes populares a
respeito do papel doméstico das mulheres, a vida
familiar, o consumismo, e até mesmo ideologia política.
Ao longo da exposição o destaque é dado à contribuição
das mulheres, não apenas como consumidores
primários e utilizadores da cozinha nacional, mas
também como reformadores, arquitectos, designers e
artistas criticando a cultura da cozinha e mitos.

WWW.MOMA.ORG

E/
Counter Space explores the twentieth-century
transformation of the kitchen. It also highlights
MoMA’s recent acquisition of an unusually complete
example of the iconic “Frankfurt Kitchen,” designed
in 1926–27 by the architect Grete Schütte-Lihotzky.
Since the innovations of Schütte-Lihotzky and her
contemporaries in the 1920s, kitchens have continued
to articulate, and at times actively challenge, our
relationship to the food we eat, popular attitudes
toward the domestic role of women, family life,
consumerism, and even political ideology
Prominence is given to the contribution of women
throughout the exhibition, not only as the primary
consumers and users of the domestic kitchen, but also
as reformers, architects, designers, and as artists who
have critically addressed kitchen culture and myths.

MAMMA MIA TM

CHINA

MAMMA MIA!
VERÃO DE 2011 / SUMMER OF 2011

P/
O musical “Mamma Mia!”, assente em algumas das mais populares composições
do grupo sueco Abba, vai ser representado na China a partir do Verão de 2011, com
um elenco chinês e as canções interpretadas na mesma língua.
Durante cinco anos, a versão chinesa de “Mamma Mia!” será apresentada nos
teatros do continente chinês e também em Hong Kong, Macau, Taiwan e Singapura.
Este musical já foi visto por mais de 42 milhões de pessoas em 240 cidades.
“No fundo, o tema de ‘Mamma Mia! ‘ – os conﬂitos familiares, a amizade e a
ideia de curar as feridas do passado - é universal”, disse o produtor inglês do
espectáculo a propósito do sucesso do mesmo.
E/
The musical “Mamma Mia!” based on some of the most popular songs of the
Swedish group Abba, will be represented in China from the summer of 2011 with
a Chinese cast and the songs performed in the same language.For ﬁve years,
the Chinese version of “Mamma Mia!” will be presented in the Chinese mainland
theaters and in Hong Kong, Macao, Taiwan and Singapore.
MAMMA MIA! has been seen by more than 42 million people in over 240 cities.
“Basically the theme of ‘Mamma Mia!” - family conﬂicts, friendship and the idea of
healing the wounds of the past - is universal, “said the English producer regarding
the success of the show.
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/CANALETTO AND HIS RIVALS

WWW.ISRAEL-OPERA.CO.IL

VENEZA/VENICE
CANALETTO E SEUS RIVAIS

© THE MUSEUM OF FINE ARTS, HOUSTON. THE ROBERT LEE BLAFFER
MEMORIAL COLLECTION, GIFT OF SARAH CAMPBELL BLAFFER (56.2)

LONDON THENATIONALGALLERY

ISRAEL

OPERA DE ISRAEL

THE ISRAELI OPERA

P/
Reunindo cerca de 50 grandes empréstimos de colecções
públicas e privadas de toda a Europa e América do Norte, a
exposição destaca a rica variedade de paisagens de Veneza.
Considerando o papel predominante do patronato britânico
nesta forma de arte, “Veneza: Canaletto e seus rivais” é a
primeira exposição do género a ser organizada no Reino Unido.
Em cada sala, grandes obras de Canaletto são justapostas com
as de seus rivais e associados, para demonstrar diferentes
abordagens para a mesma opinião da cidade.
Os grandes rivais em exibição incluem Luca Carlevarijs,
Michele Marieschi, Bernardo Bellotto e Francesco Guardi.
Também estão representados pintores menos conhecidos,
cada um respondendo ao mercado impulsionado em grande
parte pela British Grand Tour.
A exposição inclui muitas das maiores obras-primas de
Canaletto, incluindo “O Riva degli Schiavoni, olhando para
o oeste” (Museu de Sir John Soane’s, de Londres), The
Stonemason’s Yard (The National Gallery, Londres), e quatro
das melhores obras da Colecção Real.

P/
Hanna Munitz, directora-geral da Ópera de Israel anunciou a
26.ª temporada da companhia. A temporada 2010/2011 contará
com as primeiras performances em Israel de: Ernani de Verdi
e Le Fille du Regiment de Donizetti, novas produções para a
companhia de A Flauta Mágica de Mozart e Bellini Norma, três
obras-primas do século XX, O castelo de Bartok Duque BarbaAzul, Lady Macbeth de Metsensk de Shostakovich e Porgy &
Bess de Gershwin. A temporada também contará, pela primeira
vez na história da companhia, com uma tripla ópera de verão no
palco principal para toda a família, com versões abreviadas em
hebraico de Cinderela e A Flauta Mágica, bem como uma estreia
mundial de uma ópera de crianças, Alice no País das Maravilhas.
No total, estão planeadas cerca de 100 apresentações entre
Novembro de 2010 a Julho 2011 realizadas pelos principais
artistas da ópera internacional e israelita.
E/

Hanna Munitz, General Director of the Israeli Opera announced
the 26th season of a company. The 2010/11 season will feature
the ﬁrst performances in Israel of Ernani by Verdi and Le ﬁlled
du Regiment by Donizetti, new productions for the company
of Mozart’s Magic Flute and Bellini Norma, three 20th century
masterpieces, Bartok’s Duke Bluebeard’s castle, Shostakovich’s
Lady Macbeth of Metsensk and Gershwin’s’ Porgy and Bess.
The season will also feature, for the ﬁrst time in company
history, a three opera summers season on the main stage
for the entire family featuring abridged versions in Hebrew of
Cinderella and The Magic Flute as well as a world premiere of a
children’s opera, Alice in Wonderland.
Altogether around 100 performances are planned for a season
spanning from November 2010 to July 2011 performed by
leading international and Israeli opera artists.

E/

Bringing together around 50 major loans from public and
private collections across Europe and North America, the
exhibition highlights the rich variety of Venetian view painting.
In each room, major works by Canaletto are juxtaposed with
those of his rivals and associates, to demonstrate different
approaches to similar views of the city.
Major rivals on display include Luca Carlevarijs, Michele
Marieschi, Bernardo Bellotto, and Francesco Guardi. Also
represented are less well-known painters, each responding to
the market driven largely by the British Grand Tour.
The exhibition includes many of Canaletto’s greatest
masterpieces, including ‘The Riva degli Schiavoni, looking West’
(Sir John Soane’s Museum, London), The Stonemason’s Yard
(The National Gallery, London), and four of the ﬁnest works from
the Royal Collection.

Os detalhes sobre todas as actividades da Ópera de Israel podem
ser encontrados no site / Details about all the Israeli Opera’s
activities can be found at the company’s website
www.israel-opera.co.il

13 Out 2010 a 16 Jan 2011 / 13 Oct 2010 to 16 Jan 2011

BUENOSAIRES

CAPITAL MUNDIALDOLIVRO 2011
/WORLD BOOK CAPITAL 2011
P/
Buenos Aires foi escolhida para ser a Capital Mundial do Livro em
2011 pela Organização da ONU para a Educação, Ciência e Cultura
(Unesco), devido à “qualidade e variedade do programa proposto e
pela estratégia apresentada para o evento”, informou a Unesco.
Buenos Aires é a décima primeira cidade designada Capital Mundial
do Livro, para promover o Dia Mundial do Livro e o do Direito do
Autor ( 23 de Abril), depois de Madrid (2001), Alexandria (2002), Nova
Deli (2003), Amberes (2004), Montréal (2005), Turim (2006), Bogotá
(2007), Amesterdão (2008), Beirute (2009) e Liubliana (2010).
A iniciativa evidencia a colaboração entre os principais organismos
ligados ao livro e o compromisso das cidades de promover o livro e
a leitura.

WWW.CAPITALDELLIBRO2011.GOB.AR

Nov 2010 a Jul 2011 / Nov 2010 to Jul 2011

E/

Buenos Aires was chosen to be the World Book in 2011 by the
UN Educational, Scientiﬁc and Cultural Organization (UNESCO),
on grounds of “quality and variety of the proposed program and
the strategy set for the event,” said UNESCO on Monday, 15th in
a statement. Buenos Aires is the 11th city designated World Book
Capital to promote World Book and Copyright Day (April 23), after
Madrid (2001), Alexandria (2002), New Delhi (2003), Antwerp (2004),
Montreal (2005), Turin (2006), Bogotá (2007), Amsterdam (2008),
Beirut (2009) and Ljubljana (2010). The initiative highlights the
collaboration between the main organizations connected to the
book and the commitment of cities to promote books and reading,
according to UNESCO.
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PORTUGAL

LUÍS VASCO

2

TEXTO / TEXT ANTONIETA LÚCIO + SÍLVIA POUSEIRO

18 Nov a 19 Dez 4.ª - Sáb 21h30 / Dom 16h
18th Nov to 19th Dec Wed - Sat 21h30 / Sun 16h

P/
Criação original do Teatro Meridional, 1974 pretende inscrever a sua
lógica de construção cénica na linha artística dos espectáculos Para
Além do Tejo (Prémio da Crítica, 2004) e Por Detrás dos Montes (menção
Honrosa para o músico Fernando Mota – Prémio da Crítica, 2006). Estes
espectáculos encontraram e sediaram a sua pesquisa sobre traços
identitários de duas regiões portuguesas e construíram a sua linguagem
cénica através da ﬁsicalidade e intencionalidade do actor, entretecida
por uma forte componente musical. 1974 terá também como objecto
a identidade portuguesa, e um discurso narrativo de três importantes
períodos da História de Portugal do último século: Período da Ditadura,
Revolução de Abril e a entrada de Portugal na Comunidade Europeia.

E/
Original creation of the Meridional Theatre, 1974 intends to enter
the logic of its construction in scenic line of Beyond Tagus artistic
performances (Critics Award, 2004) and Behind the Mountains
(Honorable mention for the musician Fernando Mota - Critics Award,
2006). These shows have met and hosted its research on identity
features of two Portuguese regions and have constructed their
scenic language through the physicality and intentionality of the
actor, interwoven with a strong musical component. 1974 will also
be aimed at the Portuguese identity, and narrative discourse of three
important periods in the history of Portugal in the last century: Years of
Dictatorship, April Revolution and Portugal in the European Community.

RAQUEL ALBINO

P/
O Homem Elefante é a história verídica de John Merrick, sem esperança
nem consolo. Uma aberração da natureza que em nome da sobrevivência se
expõe a bandos de embasbacados que pagam para se pasmarem diante da sua
monstruosidade. Primeiro no circo, depois no Hospital de Londres, agora no TNDM
II. Baseada na história verídica de John Merrick, um inglês do século XIX afectado
por uma doença congénita desﬁguradora, esta é uma peça sobre a alienação e
a solidão. O Homem Elefante recebeu vários prémios e conheceu o sucesso, em
1980, numa adaptação ao cinema protagonizada por Anthony Hopkins.
E/

O HOMEM ELEFANTE
THE ELEPHANT MAN

The Elephant Man is the true story of John Merrick, without hope or consolation.
A freak of nature who, in the name of survival, is exposed to dumbfounded gangs
who pay to be dazzled at his monstrosity. First in a circus, then at the London
Hospital, now in TNDM II. Based on the true story of Joseph Merrick, a 19thcentury Englishman afﬂicted with a disﬁguring congenital disease, this is a play
about alienation and loneliness. The Elephant Man received several awards
and was recognized as a success in 1980, in a ﬁlm adaptation starring Anthony
Hopkins.

30 Set a 7 Nov 4.ª - Sáb 21h30 / Dom 16h15
30th Sep to 7th Nov Wed - Sat 21h30 / Sun 16h15
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SARA OLIVEIRA

DPDC-FLEVITA

SNAPSHOTS:
HISTORIAS
DE AMOR
STORIES
OF LOVE

GLORIA OU COMO
PENELOPE MORREU
DE TEDIO
GLORY OR HOW
PENELOPE DIED
OF BOREDOM
P/
Neste espectáculo, a temática da espera e a
recusa do luto criam uma ﬁgura (Pathos) que,
fazendo um hino à espera da mãe, se fecha a
si próprio num círculo de espelho directo. Uma
espécie de Narciso onde a imagem projectada
é a da sua mãe, sem que ele perceba a
diferença. Pathos é também inspirado na ﬁgura
de Telémaco, na Odisseia de Homero. Em
Glória, a espera é um bem precioso que revela
silêncio e reﬂexão, mas é também um prejuízo
porque é o compasso vazio entre o passado
(as memórias vividas) e o futuro por vir que
idealizamos nas nossas cabeças.

E/

In this show, the theme of waiting and the
refusal of mourning create a ﬁgure (Pathos)
which, by making an anthem dedicated to the
wait for the mother, closes itself into a circle
of direct mirror. A kind of Narcissus where
the projected image is that of his mother
without him noticing the difference. Pathos
is also inspired by the ﬁgure of Telemachus,
in Homer’s Odyssey. In Glory, the wait is
a valuable asset that reveals silence and
reﬂection, but it’s also a loss because it’s the
empty bar between the past (memories lived)
and the future we dream in our heads.

19 Nov a 19 Dez
4.ª - Sáb 21h45 / Dom 16h 15
19th Nov to 19th Dec
Wed - Sat 21h45 / Sun 16h15

P/
A mão registou o momento.
Protagoniza-o. A mão é cega como
Édipo; a sua cegueira reside na
determinação com que persegue um
objectivo; essa determinação leva-a a
conhecer a desdita. Se imaginarmos uma
sequência de imagens, a partir do tópico
proposto, tudo à nossa volta é Manuel
na lagoa com os patinhos. Ficarás
para sempre na lagoa com os patinhos
Manuel? Que condenação é esta? O amor
liberta da prisão de imagens que a mão
protagoniza? Ou, antes pelo contrário,
formaliza o aprisionamento? Pode a
abertura do amor a uma narratividade
libertar do redil cúbico da imagem? Se
o ‘snapshot’, enquanto redil, alimenta
o amor, as histórias narradas libertam
o ‘snapshot’ da sua condição inicial.
Snapshots: Histórias de Amor é um
convite à liberdade e à aventura.
E/
The hand registered the moment.
It carries it out. The hand is blind
as Oedipus; its blindness is the
determination with which pursues an
objective, this determination leads it
to know the misery. If we imagine a
sequence of images from the proposed
topic, everything around us is Manuel
with ducks in the lake. Will you be
forever with the ducks in the lake
Manuel? What conviction is that? Does
love free from the prison of images that
the hand carries out? Or, rather, does
it make ofﬁcial the lockup? Will the
opening of love to a narrative free from
the cubic image? If the ‘snapshot’, while
ﬂock, feeds the love, the stories narrated
release the ‘snapshot’ of its initial
condition. Snapshots: Stories of Love is
an invitation to freedom and adventure.

JOÃO TUNA

6 a 30 Jan 4.ª - Sáb 21h30 / Dom 16h15 / 6th o 30th Jan Wed - Sat 21h30 / Sun 16h15

TAMBORES
NA NOITE
DRUMS IN
THE NIGHT

P/
Tambores na Noite exibe – contra o pano de
fundo da Revolução Espartaquista na Alemanha
do início do século XX – o esplendor de um
herói… disfuncional, ou humano, demasiado
humano: Andreas Kragler, proletário que, no
regresso da frente de combate e do cativeiro em
África, hesita entre a rua e a casa, a bandeira e
a cama, a revolução e a noiva. A encenação de
Nuno Carinhas dá livre curso à força criativa da
escrita do jovem Bertolt Brecht, explorando os
diferentes ritmos e os registos contraditórios de
uma obra que subverte os modelos teatrais da
época. Sob o signo de uma lua de sangue – nas
palavras de B.B., “requisito quase imprescindível
(e muito perigoso) das revoluções” – encena-se
o mundo como circo da História…
E/

14 a 23 Jan 4.ª - Sáb 21h30 / Dom 16h
14th to 23th Jan Wed - Sat 21h30 / Sun 16h

Drums in the Night displays - against the
backdrop of the Spartacist Revolution in the
early twentieth century Germany - the splendor
of a hero ... dysfunctional, or human, too much
human: Andreas Kragler, proletarian that,
returning from the battlefront and from captivity
in Africa, hesitates between the street and the
house, the ﬂag and the bed, the revolution and
the bride. The staging of Nuno Carinhas lets
the creative force of the young Bertolt Brecht’s
writing take its natural course, exploring the
different rhythms and contradictory records of
a work that subverts the theatrical models of
the that time. Under the sign of a blood moon
- in the words of B.B., “almost an essential
requirement (and very dangerous) of revolutions”
– staged the world, as circus of History...

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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ERAUMA
VEZUM
REIPOETA
ONCEUPON
ATIME
THEREWAS
APOETKING

UMA
PEDRA
SOBRE
ORIO
ASTONE
ONTHE
RIVER

Era Uma Vez um Rei Poeta conta a história
de D. Dinis, um rei que gostava tanto das
palavras como do seu país. Este livro dá a
conhecer uma época muito importante da
História de Portugal e a dedicação de um
rei que muito fez pela nossa pátria.
/ Once upon a time there was a Poet King
tells the story of D. Dinis, a king who was
as fond of words as he was of his country.
This book unveils a very important time of
Portugal’s history and the dedication of a
king who did much for our country.
OFICINA DO LIVRO

BOM
SONO,
BOAVIDA
GOOD
SLEEP,
GOOD
LIFE

OFICINA DO LIVRO

AVIDAÉ
MAISSIMPLES
QUANDO
PENSAMOS
MENOSNELA
THELAST
SELF-HELP
BOOKYOU’LL
EVERNEED
Paul Pearsall

A doutrina da auto-ajuda é repetida com
tanta frequência que nem pensamos
em questioná-la. No entanto, sob a luz
da ciência, estas regras prontas-a-usar
caem por terra. A verdadeira auto-ajuda
requer uma apreciação de ambos os lados
do universo da psicologia – o cientíﬁco e o
popular – e um constante questionamento
dos “factos”.
/ The self help doctrine is repeated so often
that we don’t even think of questioning it.
However, in the light of science, these
ready-to-use rules fall away. True self-help
also requires an appreciation of both
sides of the universe of psychology - the
scientiﬁc and popular - and a constant
questioning of “facts.”
ESTRELA POLAR

Deepak Chopra

José Jorge Letria
& Afonso Cruz

Margarida Fonseca Santos

Teresa é jovem, tem uma carreira
absorvente como engenheira civil, um
namorado e uma amizade de muitos anos.
Um dia, o chão que tão bem conhecia,
começa a ceder e ela é confrontada com
os seus medos. Uma Pedra Sobre o Rio
é um romance sobre as nossas dúvidas
e escolhas, que nos diz que o amor e a
vontade de mudar podem ser a melhor
opção... Se tivermos coragem para isso.
/ Teresa is young, has a gripping career
as a civil engineer, a boyfriend and a long
lasting friendship. One day, the ground she
knew so well starts collapsing and she
is confronted with her fears. A Stone on
the River is a novel about our doubts and
choices, which tells us that love and the
desire to change may be the best option…
If we have the courage to do so.

SAÚDE
PERFEITA
PERFECT
HEALTH

A partir da compreensão da forma
como cada indivíduo funciona, este livro
apresenta um programa de alimentação,
exercícios, meditação e massagens,
de forma a restabelecer o equilíbrio
essencial do corpo com a Natureza, a
reforçar a ligação da mente com o corpo e
a promover a cura. Em suma, de forma a
atingir nada menos que a perfeita saúde.
Esta edição foi revista e actualizada para
incluir as últimas pesquisas médicas.
/ From the understanding of how each
individual works, this book presents a
program of diet, exercise, meditation and
massage, to restore the body’s essential
balance with nature, to strengthen the
mind body connection and promote
healing. In short, to achieve nothing more
than perfect health.
This edition has been revised and updated
to include the latest medical research.
ESTRELA POLAR

OLIVRO
DOS
SEGREDOS
THE
BOOKOF
SECRETS

Teresa Paiva

As doenças do sono são universais e com
grande impacto socioeconómico numa
cultura que valoriza o trabalho e despreza
o dormir bem, fundamental para uma vida
equilibrada e saudável.
Este livro guia-nos por uma viagem à
volta de noites em branco, das suas
consequências e dos resultados
positivos, possíveis quando são tratados
medicamente. É possível, e fundamental,
dormir melhor. Aprenda como.
/ Sleep disorders are universal and with
great economic impact on a culture that
values work and despises good sleep,
which is vital to a healthy and balanced life.
This book guides us on a journey around
sleepless nights, its consequences and the
positive results, which are possible when
they are treated medically. It is possible
and essential, to sleep better. Learn how.
OFICINA DO LIVRO

Deepak Chopra

Dentro de cada um de nós está um livro
de segredos, esperando ser aberto.
O segredo do amor encontra-se nele,
bem como os segredos da cura, da
solidariedade, da fé e o maior segredo
de todos: quem somos nós realmente.
O Livro dos Segredos está repleto de
descobertas, que poderão levar-nos para
além da mudança, até à transformação.
/ Within each of us is a book of secrets
waiting to be opened. The secret of love
is found there, along with the secrets of
healing, compassion, faith and the greatest
of all secrets: who we really are. The Book
of Secrets is full of discoveries, which may
carry us beyond change to transformation.
ESTRELA POLAR
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www.t3.com.pt

NOVOÍCONE

NEW ICON

Ultra ﬁno e leve, mas pleno de funcionalidades,
são inegáveis as qualidades do Apple iPad para
navegar na Web, jogar, visualizar fotos e vídeos, consultar mapas, aceder ao e-mail e até
ler livros electrónicos, comprados na iBookstore através da aplicação iBooks. De resto, tem
imenso estilo e consegue arrancar suspiros
por onde quer que passe… Infelizmente não
chegou ainda a Portugal, mas a sua comercialização está prevista para o nosso país, por
isso é apenas uma questão de paciência…
/ Ultra slim and lightweight, yet full of features,
these are undeniable qualities of Apple ipad
to browse the web, play games, view photos
and videos, view maps, access e-mail and
reading electronic books, bought at iBookstore
through iBooks application . It is stylish and
can take the breath way wherever it goes...
Unfortunately it has not yet arrived in Portugal,
but its marketing is planned for our country, so
it’s only a matter of patience...
Preço a anunciar / Price to be announced / www.apple.com

ADMIRÁVEL
MUNDO NOVO

É(ee) UM PC!
PC! Eee!!!

BRAVE NEW WORLD

COM
ANDROID
WITH ANDROID

À semelhança de outros smartphones multifuncionais, o Sony Ericsson Xperia X10 reúne
entretenimento e comunicações, recorrendo ao
sistema operativo Android para personalizar a
experiência de utilização, através da maravilha
das aplicações móveis. De resto, vem equipado
com um processador Qualcomm Snapdragon
a 1 GHz e suporta cartões microSD – inclui um
de 8 GB na embalagem, assim como o auricular
sem ﬁos MW600. Atrás, tem uma câmara de oito
megapíxeis com ﬂash LED e auto foco, para além
de integrar ainda uma saída para auscultadores e
um ecrã táctil e auto-rotativo de quatro polegadas.
/ Like other multifunction Smartphone, Sony
Ericsson Xperia X10 combines entertainment and
communications, using the Android operating
system to customize the user experience, through
the wonder of mobile applications. Moreover,
it is equipped with a Qualcomm Snapdragon
processor at 1 GHz and supports microSD cards –
it includes one 8 GB on the package, as well as the
wireless headset MW600. Behind, it has an eight
megapixel camera with LED ﬂash and autofocus,
plus it has an integrated headphone output and a
touch auto-rotating four inches screen.

A qualidade de imagem, a elegância e a oferta
de conteúdos são as premissas da nova linha de
televisores Inﬁnia da LG que tem o seu êxtase
no modelo Full LED Slim 3D LX9500. A retro
iluminação LED oferece negros mais profundos e
uma qualidade de imagem uniforme, a par de uma
razão de contraste de 10.000.000:1 e da tecnologia
TruMotion 400 Hz. Tudo isto num design superelegante e com uma moldura que se confunde com
o ecrã, capaz de proporcionar uma maior área de
visão. O conceito wireless também ganha relevo e,
por isso, os modelos de 55” e 47” fazem a gestão
de conteúdos e sinais através de uma box e um receptor Wi-Fi integrados. Entre neste novo mundo…
/ Image quality, elegance and content offer are
the premises of the new line of televisions from
LG Inﬁnia that has its ecstasy in Full LED Slim 3D
LX9500 model. The backlit LED delivers deeper
blacks and uniform image quality, along with
a contrast ratio of 10.000.000:1 and technology
TruMotion 400 Hz. This super elegant design
with a frame that fuses with the screen provides
a larger viewing area. The wireless concept also
stands out and, therefore, the 55 -inches and
47-inches models make the content management
and signals through an integrated box and a Wi-Fi
receiver. Enter this new world...

Dois novos modelos Seashell, concebidos pelo
designer Karim Rashid, que “apelam aos cinco
sentidos, com ênfase na visão e no toque”. E, para
que isso aconteça, os novos Eee PC 1008P têm
um chassis orgânico Digi-Wave com linhas onduladas, que conferem a sensação de movimento
constante. Quanto às características técnicas,
os novos “concha” estão equipados com ecrã
LED de 10,1 polegadas, tecnologia de gestão de
energia Super Hybrid Engine e o sistema Express
Gate, que assegura o acesso imediato à Internet.
Palavras para quê? É(ee) um PC!!!
/ Two new Seashell models designed by Karim
Rashid appealing to our ﬁve senses with an
emphasis on vision and touch.” And for that to
happen, the new Eee PC has a 1008P chassis
organic Digi-Wave with wavy lines, which give
the feeling of constant movement. As regards
technical characteristics, the new “shell” is
equipped with 10.1 inch LED screen technology,
energy management system and the Super
Hybrid Engine Express Gate, which provides
immediate access to the Internet.
Any doubts? It’s a PC! Eee!!!

b599 / www.sonyericsson.com

b3 059 (a partir de) / www.lge.com

b399 PVP / www.asus.pt
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INFORMACOES SERVICOS EAA
EAA INFORMATION SERVICES

P/

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

_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.

E/

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

_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.
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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.

RESERVAS INTERNET / INTERNET RESERVATIONS
P/

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).

E/
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).

VOAR ACOMPANHADO / ACCOMPANIED FLIGHT
P/

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.

E/
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.

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

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

VOAR SOZINHO / FLYING ALONE
P/

PASSAGEIRAS GRÁVIDAS
/ PREGNANT PASSENGERS
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!
*Disponível apenas para Portugal, com um custo de 0,10i + 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!

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.

E/

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.

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

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

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

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.
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ANTES DA PARTIDA / BEFORE DEPARTURE

DURANTE O VOO / DURING THE FLIGHT

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...

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.

/ 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...

/ 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 handluggage with you!

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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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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2listen

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

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

LIGHT CLASSICAL
David Lindsay

FAIXA/SONG 4

ROYAL PHILHARMONIC
ORCHESTRA

ROMEO AND JULIET - TCHAIKOVSKY

AFRICAN MIX
FAIXA/SONG 1

Uguru

MAYRA ANDRADE
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

BOEING 777-200 ER
JAZZ

FAIXA/SONG 9

MICHAEL BUBLE

IT HAD BETTER BE TONIGHT

LATIN 90

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

FAIXA/SONG 1

JUANES

HOY ME VOY

MUSIC FROM PORTUGAL
FAIXA/SONG 4

DAVID FONSECA
KISS ME, KISS ME

INTERNATIONAL POP

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

FAIXA/SONG 5

MADONNA FTJUSTIN TIMBERLAKE
4 MINUTES
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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

LAST CHANCE HARVEY

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.

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.

MY LIFE
IN RUINS

PERSONAL EFFECTS
NEW IN
TOWN

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

$)JUDILFD($$0$*BLQGG



RELAX
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

EXERCÍCIOS A BORDO
/ IN-FLIGHT WORKOUT

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

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
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

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
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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JOSE
CAETANO
PESTANA
P/

Qual o cargo que ocupa na EAA?
Director de Relações Exteriores

TRAJECTORIA EAA
CAREER EAA

E/

What is your job in EAA?
Director of External Relations

O que mais valoriza ao trabalhar na EAA?
A euroAtlantic airways inova e valoriza soluções criativas, cumpre
metas de crescimento e criou o próprio músculo ﬁnanceiro.
O fundador, actual CEO prometeu que faria uma nova companhia
e aﬁrmaria um projecto, quando o governo errou ao encerrar a Air
Atlantis. A EAA é um case study em escolas e universidades que
ensina a cumprir metas. A EAA soube ultrapassar a crise do 11 de
Setembro e a recente crise mundial. Tem lugar no ranking das
“Maiores e Melhores” empresas, e mostra a bandeira portuguesa
em 1 500 aeroportos no Mundo.

What is more important when working in EEA?
EuroAtlantic Airways innovates and values creative solutions, to
accomplish growth targets and created its own ﬁnancial muscle.
The founder current CEO, when the government was wrong to
close the Air Atlantis, promised to do a new company and assert a
project. EAA is a ‘case study’ in schools and universities that
teach to accomplish targets. EAA learned to overcome the crisis
of September 11 and the recent global crisis. it has a place in
the ranking of the “Biggest and Best” companies and shows the
Portuguese ﬂag in 1500 airports worldwide.

Gosta de viajar?
É bom viajar em férias fora de épocas altas com um guia American
Express, experimentando os espaços “In” da Time Out local. Em
viagem de trabalho, podemos passar dias no Rio na Av. Atlântica,
frente à praia, sem pôr o pé no «Calçadão», é o outro lado desta
proﬁssão, trabalhar nos sítios onde os outros se divertem…

Do you like travelling?
It’s good to travel on vacation outside the high season with an
American Express guide, experiencing the hotspots of the local
Time Out. On a business trip, we can spend some days in Rio on
Atlantic Avenue, opposite the beach, without putting your foot on
the ‘Promenade’; that’s the other side of this profession, working in
places where others are having fun...

Quais os destinos que mais lhe agradaram?
Os destinos com marca da presença portuguesa. O Forte do
Príncipe da Beira (1775) na Amazónia nas margens do rio Guarajá-Mirim, tem uma pedra que foi levada de Portugal. O Japão
também transmite heranças, ainda hoje os nossos ﬁos de ovos
são produto gourmet. Quando Portugal necessitou de se expandir
e a Espanha era uma barreira, avançámos pelo mar. Os sinais
herdados dos nossos antepassados hoje são como um testamento,
o país volta a emigrar, hoje navegar pelo ar volta a ser preciso...

Which destinations did you like most?
All the destinations where one could feel the Portuguese presence.
Principe da Beira fortress (1775) in the Amazon on the banks of the
Guarajá-Mirimriver has a stone that was brought from Portugal.
Japan also transmits inheritances, even today our yarn eggs are
‘gourmet’ products. When Portugal needed to expand and Spain
was a barrier, we have come by sea. The signals inherited from
our ancestors are a testament today, the country emigrates again,
today travelling by air is needed again...

Qual é aquele destino que gostaria de conhecer, a sua viagem
de sonho?
A viagem de sonho à margem da resposta anterior, é fazer com
alguns amigos nos Estados Unidos uma parte country da Route
66 que ligava Chicago à Califórnia, de Harley-Davidson. Descobrir
o que foi o primeiro McDonalds e o primeiro motel de estrada.
Também há histórias portuguesas. O algarvio Many Zorra que viveu
em Chicago e ensinou John Kennedy, 35º presidente dos Estados
Unidos, a velejar, durante a Lei Seca, aﬁrmou-se como o maior dos
contrabandistas. A Guarda Costeira nunca o apanhou e acabou por
se tornar agente exclusivo do Gordon’s Dry Gin e Dewar’s Scotch...

What is your dream trip?
Aside from the previous answer, a dream journey would be to cross
Route 66 in the United States on a Harley-Davidson with some
friends linking Chicago to California. Also, Road King to ﬁnd out
what was the ﬁrst McDonalds and the ﬁrst motel on the road and
there are also Portuguese stories. Many Zorra from Algarve lived
in Chicago and taught John Kennedy, the 35th President of the
United States, sailing, during Prohibition, became the greatest of
smugglers. The Coast Guard never picked him up and eventually he
became the exclusive agent Gordon’s Dry Gin and Dewar’s Scotch...

O que nunca se esquece de levar na mala?
Fotos da família, escova de dentes e o blackberry.

What do you never forget to pack?
Family photos, my toothbrush and my blackberry.

Uma máxima...
Junta-te aos bons e serás um deles.

A saying…
Get together with the good and you shall be one of them.

eaa magazine 05 61

$)JUDILFD($$0$*BLQGG



FLYI
N
G
THE WORLD
EXPERIÊNCIA À VOLTA DO MUNDO / EXPERIENCE AROUND THE WORLD
GREENLAND

ALASKA

ICELAND
SW
NORWAY
CANADA

DENMARK
UNITED
KINGDOM

IRELAND

NETHERLANDS
GERMANY
BELGIUM
LUXEMBOURG

CZ
R

AUSTR
FRANCE

SWITZERLAND

SLOVE
H

ITALY

UNITED STATES
OF AMERICA

SPAIN

AZORES

PORTUGAL

MALT
TUNISIA

MADEIRA
MOROCCO
CANARY
ISLANDS
ALGERIA
WESTERN
SAHARA

BAHAMAS
MEXICO

HAWAII

CUBA
DOMINICAN
REPUBLIC

AMERICA
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

MAURITANIA

HAITI
BELIZE

CABO VERDE

MALI

NIGER

JAMAICA
PUERTO RICO

GUATEMALA

SENEGAL

HONDURAS
EL SALVADOR

GAMBIA

BARBADOS

NICARAGUA

BURKINA
FASO

GUINEA-BISSAU
GUINEA

TRINIDAD
& TOBAGO

COSTA RICA
PANAMA

SIERRA LEONE

VENEZUELA

N

NI

IVORY
COAST

BE

GHANA

LIBERIA

GUYANA

CAMEROON

FRENCH GUIANA
COLOMBIA

NIGERIA

GO

TO

SURINAM
EQUATORIAL
GUINE

GALAPAGOS ISLANDS
SAO TOME
AND PRINCIPE

ECUADOR

PERU

GABON

BRAZIL

BOLIVIA

PARAGUAY

URUGUAY
ARGENTINA
CHILE

AEROPORTOS ONDE OPERAMOS / AIRPORTS WHERE WE FLY

FALKLAND/MALVINAS
ISLANDS
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CO

EUROPE
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

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

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
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

FINLAND
SWEDEN

RUSSIA

AY
ESTONIA
LATVIA
ARK

LITHUANIA
RUSSIA
BELARUS
POLAND

RMANY
CZECH
REP. SLOVAKIA

UKRAINE
KAZAKHSTAN

AUSTRIA HUNGARY
MOLDOVA
SLOVENIA
ROMANIA
CROATIA SERBIA
BOSNIA
HERZEGOVINA
ITALY
MONTENEGRO BULGARIA
MACEDONIA
ALBANIA

ASIA

MONGOLIA

LAND

UZBEKISTAN

GEORGIA
ARMENIA

TURKMENISTAN

TURKEY

GREECE

NORTH KOREA

TAJIKISTAN

SOUTH KOREA
MALTA

SYRIA
CYPRUS
LEBANON

ISIA

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

KYRGYZSTAN

AZERBAIJAN

JAPAN

CHINA
AFGHANISTAN
IRAQ

IRAN

ISRAEL
JORDAN
PAKISTAN

KUWAIT

NEPAL

LIBYA

BHUTAN

BAHRAIN

EGYPT
SAUDI
ARABIA

QATAR UNITED
ARAB
EMIRATES

BANGLADESH
TAIWAN
INDIA

OMAN

BURMA
LAOS

GER
CHAD

THAILAND

YEMEN

ERITREA

VIETNAM

SUDAN
CAMBODIA
DJIBOUTI

PHILIPPINES

A
ETHIOPIA

MALDIVAS

CENTRAL
AFRICAN
REPUBLIC

CAMEROON

SRI LANKA
BRUNEI

SOMALIA
MALAYSIA
ATORIAL
GUINE
GABON

UGANDA

FRENCH
POLYNESIA

KENYA

CONGO

SINGAPORE

NAURU

RWANDA

DEMOCRATIC
REPUBLIC OF
CONGO

BURUNDI

CHRISTMAS ISLAND
ANGOLA

PAPUA
NEW
GUINEA

INDONESIA

TANZANIA

SOLOMON
ISLANDS

TIMOR-LESTE

MALAWI
VANUATU
ZAMBIA

FIJI

MOZAMBIQUE
ZIMBABWE

NEW CALEDONIA
MADAGASCAR

NAMIBIA

MAURITUS

REUNION

BOTSWANA

AUSTRALIA
SWAZILAND

LESOTHO
SOUTH AFRICA

AFRICA
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

NEW ZEALAND

OCEANIA
AUSTRALIA Canberra
FRENCH POLYNESIA Papeete
NEW ZEALAND Wellington
PAPUA NEW GUINEA Port Moresby
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MENSAGEM DO PRESIDENTE
A MESSAGE FROM THE PRESIDENT

FELISBERTO NETO
Presidente STP Airways / STP Airways CEO

P/

CARO PASSAGEIRO,
Deixe-me desejar-lhe as boas vindas a bordo
do nosso avião.

E/

DEAR PASSENGER,
Welcome on board!

A nossa tripulação está ao vosso dispor durante
esta viagem, coloquem as vossas curiosidades,
perguntas, dúvidas. Nós estamos aqui para
garantir que este voo seja memorável.

Our crew is available to you during this trip.
Ask questions, clarify your doubts. We are
here to ensure that this flight is memorable.

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 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.

STP Airways continues to make available to
travel agents and the agents of the sector,
the airline reservation system Galileo, a
tool used in the World for over 500 airlines,
allowing you time access to schedules and
fares. This investment puts Sao Tome and
Principe accessible from anywhere in the
world and offers advantages and benefits to
tourism, tour operators and the country’s
economic development. For passengers, our
company has just launched its Reservations
and Online Payments tool through the
website www.stpairways.st.

Aos poucos, com ajuda de todos,
particularmente a dos nossos passageiros,
vamos melhorando os nossos serviços, de
forma a satisfazer todos os nossos clientes.
Desejo uma óptima estadia em São Tomé e
Príncipe e que desfrute dos encantos deste
paraíso do Equador.

Slowly, and with the help of everyone
-particularly that of our passengers - we
will improve our services to satisfy all our
customers.
I wish a good stay in Sao Tome and Principe
and enjoy the delights of this paradise of
Ecuador.

A STP AIRWAYS DESEJA-LHE UM BOM VOO NA
NOSSA COMPANHIA.
OBRIGADO.

STP AIRWAYS WISHES YOU A GOOD FLIGHT
WITH US.
THANK YOU.

STP AIRWAYS
INFLIGH TMAGAZINE
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ILHA DE PRINCIPE
ISLAND OF PRINCIPE

TEXTO / TEXT SÍLVIA POUSEIRO
FOTOS / PHOTOS DANIEL TOMÉ
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ILHA DE PRINCIPE
ISLAND OF PRINCIPE

P/

E

um território montanhoso, coberto de ﬂorestas
tropicais. Uma paisagem contrastante caracteriza a
ilha de Príncipe, circundada por uma tonalidade azul e
coberta por um verde viçoso.
Convidamo-lo a explorar…

E/

I

t is a mountainous territory covered with tropical
forests. A contrasting landscape features the island of
Principe, surrounded by a blue shade and covered with
lush greenery.
We invite you to explore it...

A ilha de Príncipe é uma das ilhas principais do arquipélago de
São Tomé e Príncipe, que se localiza no Golfo da Guiné, na costa
oeste de África. Situada a norte da ilha de São Tomé, a uma
distância de cerca de 140 km, a sua capital é Santo António. Tal
como as outras ilhas, ilhéus e rochedos foram formados a partir
de erupções vulcânicas sobre as plataformas submarinas.

The island of Principe is one of the main islands of Sao
Tome and Principe, located in the Gulf of Guinea on the
west coast of Africa. Situated north of the island of Sao
Tome, a distance of about 140 km, its capital is San Antonio.
Like the other islands, islets and rocks were formed from
volcanic eruptions on the underwater platforms.

Plantada no oceano Atlântico, as suas praias possuem um areal
ﬁno e são banhadas por uma água límpida e cristalina azulturquesa de uma temperatura amena que convida a entrar e a
dar um mergulho. São algumas as praias da Ilha do Príncipe
como a praia Banana com os seus coqueiros enormes, a praia
Boi, a praia de Évora. Todas estas praias são princesas deste
belo Príncipe.
O litoral é recortado, o que confere uma extraordinária beleza às
pequenas praias e baías, como por exemplo a baía da cidade de
Santo António.

Located in the Atlantic Ocean, its beaches have thin sand
and are bathed by crystal clear turquoise blue water with a
warm temperature which invites to a dip. Beaches on the
island of Principe are, for example, Banana beach with its
huge coconut trees, the beach Boi, the beach of Evora. All
these beaches are beautiful princesses of this Prince.
The shoreline is jagged, which gives an extraordinary
beauty to small beaches and bays, such as the bay of San
Antonio.

O que pode fazer nesta ilha? Relaxar com uns belos passeios
percorrendo a ilha, embrenhando-se por entre a vegetação
superabundante, que aparece entrecortada por cadenciados
cursos de água e riachos.
Observar as tartarugas marinhas, assistindo à sua desova e à
libertação dos ﬁlhotes. Ou então, admirar a riqueza das várias
espécies de plantas endémicas que possuem um enorme
poder curativo. Subir ao cume do Pico do Príncipe ou do Pico
Mencorne, cada um com os seus quase 1 000 metros de
altitude. O Papagaio é o maior rio de Príncipe, e nasce no declive
das montanhas que ﬁcam situadas entre estes dois picos.

What can you do on this island? Stroll around the island
and relax, hide into the lush vegetation, which appears cut
by cadenced watercourses and streams.
Watch the turtles, the spawn and the release of their
offspring. Or admire the wealth of various species of
endemic plants that have a tremendous healing power.
Climb to the top of Pico of Principe or Pico Mencorne, each
with its nearly 1000 meters of altitude.
The Parrot is the longest river of Prince, and born on the
slopes of the mountains that are located between these two
peaks.

STP AIRWAYS
INFLIGH TMAGAZINE
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ILHA DE PRINCIPE
ISLAND OF PRINCIPE

Este curso de água corre em direcção ao norte até encontrar o
mar junto à baía de Santo António.

This watercourse runs into the north until you reach the
sea near the bay of San Antonio.

Pode também escolher passear de barco junto à costa,
passando pelos rochedos e ilhéus mais pequenos, muitos dos
quais ﬁcam em total isolamento com o resto das ilhas.

You can also choose a boat trip along the coast, passing
through the smaller rocks and islands, many of which are
in total isolation with the rest of the islands.

O Obo é um parque natural protegido que representa quase
um terço da superfície do país. Obo signiﬁca ‘bosque selvagem,
impenetrável”.
É constituído por duas zonas, uma que ﬁca na ilha de São Tomé
com uma superfície de cerca de 235 km² e outra que se situa
aqui na ilha de Príncipe e que representa quase metade da ilha,
possuindo uma superfície de cerca de 65 km².

The Obo is a protected natural park which represents
almost a third of the country's surface. Obo means “wild
woods, impenetrable". It consists of two zones, one that is
on the island of Sao Tome with an area of about 235 km²
and another that is located here on the island of Principe,
which represents almost half of the island, having an area
of about 65 km².

Apesar do seu relativo isolamento localizando-se a 22km ao
sul da ilha do Príncipe, as Pedras Tinhosas são uns rochedos
considerados santuário ornitológico, e abrigam uma importante
comunidade de aves marinhas que ali nidiﬁcam.

Despite being located 22km south of the island of Principe
and therefore its relative isolation, Pedras Tinhosas are
stones considered to be bird sanctuaries, and home to an
important group of seabirds that nest there.

É possível praticar vários desportos de natureza e montanhismo
tais como: caminhadas, trekking, canyoning, voo livre,
observação da fauna e ﬂora entre outros.

You can practice various sports such as hiking, trekking,
cannoning, free ﬂight observation of ﬂora and fauna among
others.

No interior das ilhas, e mais nas regiões de altitude entre
200m a 1000m pode-se observar muitas espécies de ﬂores
que crescem de forma espontânea não só por causa do clima
chuvoso como também das temperaturas mais baixas.

Within the islands, and more in regions between 200m to
1000m of altitude, you can observe many species of ﬂowers
that grow spontaneously, due not only to the rainy weather
but also the lower temperatures.

E muitas das ﬂores que ali se observam como por exemplo as
orquídeas, a rosa de porcelana são uma óptima recordação para
quem visita esta ilha e ﬁca agradavelmente surpreendido com
tudo aquilo que ela oferece…

And many of the ﬂowers that can be observed there, such
as orchids or the porcelain rose, are a great souvenir for
visitors to the island who is pleasantly surprised at all that
it has to offer...

AIRWAYS
INFLIGH TMAGAZINE
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AV ENDEMICAS
AVES
/E
ENDEMIC BIRDS
I
P

SAO TOME ORIOLE
Oriolus crassirostris

P/

nserido na zona do Golfo da Guiné,
São Tomé e Príncipe desfruta de uma
abundante biodiversidade.
As aves são um dos mais visíveis
representantes da riqueza biológica de
São Tomé e Príncipe. São belas senhoras e
rainhas numa paisagem de beleza rara.
As aves endémicas imperam em São Tomé e
Príncipe. Este é o quarto país do continente
africano que possui o maior número de
espécies de aves endémicas.
As espécies endémicas são espécies que
nasceram nas ilhas, que se adaptaram às
condições peculiares das ilhas, e que não
se encontram em mais nenhum lugar do
Mundo, são únicas.
As ilhas deste país são as que têm uma
maior concentração de aves endémicas do
Mundo. Todas as espécies que observamos
aqui nestas ilhas só existem aqui. Estas
duas ilhas têm 29 espécies endémicas e
isto numa superfície de cerca de 1 000 km2.
Destas 29 espécies, 17 só existem em São
Tomé enquanto 9 só existem em Príncipe, e
as restantes três são partilhadas por estas
duas ilhas.
São Tomé e Príncipe possui um verdadeiro
tesouro que é de certeza desconhecido por
muitos…

E/

laced in the Gulf of Guinea, Sao
Tome and Principe enjoys an
abundant biodiversity.
Birds are one of the most visible
representatives of the biological
wealth of Sao Tome and Principe. They are
beautiful ladies and queens in a landscape
of rare beauty.
The endemic birds prevail in Sao Tome and
Principe. This is the fourth African country
that has the largest number of endemic
bird species.
The endemic species are species that were
born in the islands, which have adapted to
the peculiar conditions of the islands, and
that they cannot be found anywhere else in
the world, they are unique.
The islands of this country have the
greatest concentration of endemic birds
in the world. All species that we see here
in these islands only exist here. These two
islands have 29 endemic species and this
in an area of about 1000 km2. Of these
29 species, there are 17 only in Sao Tome
while there are 9 only in Principe, and the
remaining three are shared by these two
islands.
Sao Tome and Principe has a real treasure
that is certainly unknown to many people...

PORTUGUÊS

SÃO-TOMENSE

CIENTÍFICO

Íbis de São Tomé
Pombo-verde de São Tomé
Pombo-de-nuca-bronzeada
Pombo de São Tomé
Mocho de São Tomé
Rabo-espinhoso de São Tomé
Tordo de São Tomé
Tordo do Príncipe
Prinia de Moller

Galinhola
Cessa, Céssia
Rola, Lora
Pombo-do-mato
Quitóli
Andorinha
Tordo
Tordo
Truqui, Plá-plá

Papa-moscas de São Tomé
Rouxinol do Príncipe
Beija-ﬂor do Príncipe
Beija-ﬂor de São Tomé
Beija-ﬂor-gigante
Olho-branco-pequeno do Princípe
Olho-branco-pequeno de São Tomé
Olho-branco de São Tomé
Olho-branco do Príncipe
Picanço de São Tomé
Papa-ﬁgos de São Tomé
Drongo do Príncipe
Estorninho do Príncipe
Tecelão do Príncipe
Tecelão-grande de São Tomé
Tecelão de São Tomé
Canário-castanho de São Tomé e Príncipe

Tomé-gágá, Jégue-jégue
Chibi-peito-branco
Chibi-ﬁcha
Celêlê, Chtrêlê
Celêlê-mangochi
Tchili-tchili
Neto-d’olho-grosso
Olho-grosso
Tchiliquito

Bostrychia bocagei
Treron sanctithomae
Columba malherbii
C. thomensis
Otus hartlaubi
Zoonavena thomensis
Turdus (olivaceofuscus) olivaceofuscus
Turdus (olivaceofuscus) xanthorhynchus
Prinia molleri
Amaurocichla bocagii
Terpsiphone atrochalybeia
Horizorhinus dohrni
Anabathmis hartlaubii
A. newtonii
Dreptes thomensis
Zosterops (ﬁcedulinus) ﬁcedulinus
Zosterops (ﬁcedulinus) feae
Speirops lugubris
Speirops leucophaeus
Lanius newtoni
Oriolus crassirostris
Dicrurus modestus
Lamprotornis ornatus
Ploceus princeps
Ploceus grandis
Ploceus sanctithomae
Serinus rufobrunneus rufobrunneus
Serinus rufobrunneus thomensis
Serinus rufobrunneus fradei
Neospiza concolor

Papaﬁgo, Joãobobo
Maria-palu-feiticeira
Estorninho
Merlo
Camussela
Tchim-tchim-tchôlo
Pádê, Chota-café

Enjoló

SAO TOME GROSBEAK
Neospiza concolor

GIANT SUNBIRD
Nectarinia thomensis

SAO TOME WHITE-EYE
Zosterops ﬁcedulinus

SAO TOME FISCAL
Lanius newtoni

DWARF OLIVE IBIS
Bostrychia bocagei

CAPE GANNET
Morus capensis

MAROON PIGEON
Columba thomensis

SAO TOME SCOPS-OWL
Otus hartlaubi

SAO TOME SHORT-TAIL
Amaurocichla bocagei

STP AIRWAYS
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HELP IMAGES

BY HELP IMAGES

MEDICOS
DO MUNDO
/ DOCTORS OF
THE WORLD
P/

A

Rita era o novo elemento dos Médicos do Mundo em São
Tomé e Príncipe. A Rita tinha acabado de chegar.
Uns dias mais tarde estávamos todos no meio do mato, em
posição de apanhar minhoca, à procura de um alﬁnete que
serve para segurar um microfone à roupa do entrevistado.
Caiu no meio do mato, não sabemos como, nem queremos saber; só
queremos achá-lo. Mas nada dele, decidiu arranjar um camuﬂado e
ﬁcar por ali.
Estávamos a fazer um ﬁlme sobre a acção dos MDM em São Tomé,
numa roça no meio da ilha, a ilha no meio do atlântico, e o atlântico
no meio de nós, que fazer? Nada, aquilo não era uma agulha, mas
sim um alﬁnete, e não estávamos num palheiro mas sim no mato.
Achámos que nem tudo estava perdido!
A palestra que íamos ﬁlmar estava quase a começar. Tínhamos
que partir para uma nova ﬁlmagem, uma nova cena. Tínhamos que
cumprir o plano para aquele dia e não havia outro dia como aquele.
Era urgente pôr mãos à obra, com ou sem agulha... alﬁnete.
Seguir a equipa dos Médicos do Mundo no seu dia-a-dia ﬁlmando
todos os seus movimentos, era como se cada dia tivesse a sua própria
historia e era essa história que queríamos captar. É necessário que
todos ﬁquem a conhecer o trabalho realizado diariamente pelos MDM
no terreno.
Estávamos com a equipa dos MDM há menos de uma semana e
sem que déssemos conta, já lhe pertencíamos. Receberam-nos sem
reservas e de repente estávamos no terreno a trabalhar em conjunto.
A Mila, na reunião matinal com toda a equipa, já tinha distribuído o
trabalho para esse dia. Saltámos para os jipes e ﬁzemo-nos à estrada,
todos sabíamos o que havia para fazer.
A paisagem luxuriante de São Tomé transporta-nos para outros
tempos e lugares. Tempos em que ainda não havia cidades em tons
de cinzento. Tempos em que se reservava lugar para o verde, numa
paleta de cor e tonalidade interminavelmente verde.
Os buracos matreiros e aleatórios nas estradas e a elevada
temperatura de São Tomé trazem-nos de volta a outras realidades
para as quais o nosso corpo não está preparado. Não é fácil chocalhar
aleatoriamente daquela maneira durante horas a ﬁo e os banhos
turcos são bons mas é quando sabemos que a porta de saída está
mesmo ali e há um banho refrescante à nossa espera.
Mas havia uma missão a cumprir e era para isso que ali estávamos, a
suar e chocalhar!
A equipa bem disposta e determinada concedia-nos o privilégio de
partilhar com eles os laços estabelecidos há muito com a população.
As situações ﬁlmadas nas roças ﬂuíam como se sempre tivéssemos
lá estado. Não há ensaios, receios ou imprevistos, há o dia-a-dia que
toda a gente vive e que ﬁcou gravado no nosso ﬁlme.

E/

R

ita was the new member of Doctors of the World in São Tome
and Principe. She has just arrived.
A few days later we were all in the woods, in a position to
catch worms searching for a pin used to hold a microphone
to the interviewee’s clothes. It fell in the woods, we do not
know how or want to know, we just want to ﬁnd it. But no sign of it, it
has decided to get a camouﬂaged and stay there.
We were making a movie about the action of the DOW in Sao Tome,
in a roça in the middle of the island, the island in the middle of the
Atlantic and the Atlantic in the middle of us, what can we do? Nothing,
it was not a needle but a pin, and we were not in a haystack but in the
bush. We thought that nothing at all was lost!
The lecture we were ﬁlming was about to begin. We had to leave for a
new shooting, a new scene. We had to fulﬁll the plan for that day and
there was no other day like that. It was urgent to get to work, with or
without the needle ... pin.
Following the team of Doctors of the World in their daily lives, ﬁlming
every move, it was as if each day had its own history and that was what
we wanted to capture. It is necessary that everyone knows the daily
work done by the DOW on the ground …
We were with the DOW’s team for less than a week and without
noticing it, we belonged to it. They welcomed us without reservations
and suddenly we were working together on the ground. Mila, at the
morning meeting with the entire team, had already distributed the
work for that day. We jumped to the jeeps and we hit the road, we all
knew what we had to do.
The lush countryside of Sao Tome takes us to other times and places.
Times when there was still no cities in shades of gray. Times in
which a place for the green was reserved, a palette of color and tone
endlessly green.
The sneaky and random holes in the roads and the high temperature
of Sao Tome bring us back to different situations for which our body is
not ready. It is not easy to rattle randomly like that for hours and baths
are good but that’s when we know for sure that the exit is right there
and there’s a refreshing bath waiting for us.
But there was a job to do and that’s why we were there, sweating and
rattling!
Strong-minded and in a good mood, the team granted us the privilege
of sharing with them the long-established ties with the population.
The events ﬁlmed in the roças ﬂowed as if we had always been there.
There are no rehearsals, fears or unexpected situations; it’s the daily
life of everyone that has been recorded in our movie.
The dialogues come up without hesitation and outspoken even that we
speak about a subject that is taboo: AIDS. DOW’s misson in Sao Tome
focuses on prevention of AIDS and ﬁghts against discrimination of
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FOTO / PHOTO DANIEL TOMÉ

Os diálogos surgem sem hesitações e sem rodeios ainda que se
fale sobre um assunto que é tabu: a sida. A missão dos MDM em
São Tomé focaliza-se na prevenção da transmissão e no combate à
discriminação das pessoas infectadas pelo vírus da sida.
Não posso esquecer um amigo seropositivo português, que conheci
em Londres, que sofreu da mesma discriminação no nosso país.
Emigrou para uma terra que não era a dele, que o recebeu, que
cuidou dele e que o viu morrer de uma forma digna. Há muito por
fazer em São Tomé, em Portugal e em todos os países onde ainda há
discriminação.
E o dia continuou. Assistimos a uma peça de teatro representada
pelos activistas dos MDM onde se encenavam situações do dia-a-dia
centradas na temática da sida. Ao meio-dia ﬁlmámos uma emissão
de rádio onde os MDM abrem a emissão a perguntas da população.
Ainda houve tempo para um contacto porta a porta para elucidar e
tirar duvidas à população.
Se São Tomé ﬁca para nós no chamado ﬁm do mundo, a roça de
Santa Luzia ﬁca para lá do ﬁm do mundo. Mas se este é o nosso
Mundo e se é redondo, aonde ﬁca o dito ﬁm, aqui ou lá?
Durante a palestra, de olhos vidrados no pequeno televisor que
mostra ﬁlmes sobre temas relacionados com a sida, a população
da Roça de Santa Luzia conﬁrma o interesse pelo tema. Quando
alguém da população é chamado pelos MDM para falar sobre o tema
do ﬁlme, notamos que a missão é bem sucedida, que a mensagem
foi bem recebida, que o veiculo é o correcto e que a população

people infected with the AIDS virus.
I cannot forget a Portuguese friend met in London who is HIV
positive that suffered the same discrimination in our country. He
immigrated to a land that was not his, which welcomed him, cared
for him and watched him die in a digniﬁed manner. There is much
to do in Sao Tome, in Portugal and all countries where there is still
discrimination.
And the day went on. We watched a play by the DOW activists
where situations of everyday life centered on the theme of AIDS
were staged. At noon we ﬁlmed a radio broadcast where the DOWs
answer the listeners’ questions. There was still time to a door to
door contact and make clear any doubts of the population.
If Sao Tome is known to us at the end of the world, Santa Luzia
roça is beyond the end of the world. But if this is our world and it is
round, where is the so called end, here or there?
During the lecture, glassy-eyed at the small TV that shows ﬁlms
about issues related to AIDS, the population of Santa Luzia roça
conﬁrms the interest in the topic. When a local is called by DOW
to talk about the movie theme, we notice that the mission is
successful, the message was well received, that the means is
correct and that the population recognizes the value of the work of
DOW’s team on the ground.
How good it is to have our work recognized. Day by day, in Sao
Tome, that happens with the DOW’s team.
To end well the day, we shot a welcome party for Rita at night, in her

reconhece o valor do trabalho da equipa dos MDM no terreno.
Que bom que é reconhecerem o nosso trabalho. Dia a dia, em São
Tomé, isso acontece com a equipa dos MDM.
Para acabar o dia em beleza, à noite ﬁlmámos uma festa de boas
vindas à Rita, na sua nova casa e com toda a equipa. Foram eles que
compuseram e cantaram uma canção de boas vindas e que ainda
prepararam um jantar surpresa para a receber.
De tudo aquilo que vi na minha visita a São Tomé, o que mais me
impressionou, não foi a miséria em que a população vive, nem as
suas privações numa ilha que os torna prisioneiros do seu próprio
destino, mas sim a acção das organizações como os MDM que
continuam a acreditar que conseguem fazer a diferença e mudar
consciências nestas sociedades esquecidas. A meu ver fazem e
mudam.
E o dito alﬁnete que prende o microfone, perdido no meio do mato,
aﬁnal apareceu daquela maneira que sempre me irrita: alguém que
acaba de chegar pergunta: “O que é que procuram? O quê? Será que
é esta coisa que está aqui no chão ao pé da tua bota?”
Um minuto à procura e já está! Sinceramente... a quantidade de
minhocas que já tinha apanhado, o peixe que já tinha pescado e as
crianças com quem já tinha brincado....
Bom, bom é ter vivido tudo isto. Trazer recordações para partilhar
com todos aqueles que acreditam que podemos fazer alguma coisa
para melhorar as condições de vida daqueles que vivem no tal “ﬁm
do mundo”.

new home and with the whole team. It was they who composed and
sang a welcoming song and still prepare a surprise dinner for her.
From everything I saw on my visit to Sao Tome, what impressed me
most was not the poverty in which people live, or their hardships
on an island that makes them prisoners of their own destiny, but
the work of organizations like DOW who still believe they can make
a difference and change minds in these forgotten societies. In my
opinion, they do.
And the pin that holds the microphone, lost in the woods, ﬁnally
appeared in that way that always annoys me: someone who has just
arrived, asks, “What are you looking for? What? Is it this thing here
on the ﬂoor near your boot? “
A minute looking for it and there it is! Honestly ... the amount of
worms that I had already caught, the ﬁsh I had already got, and
children with whom I had already played....
The best was that I have lived it all. Having memories to share
with those who believe we can do something to improve the living
conditions of those living in the so called “end of the world”.

CONSULTE / CHECK
www.helpimages.org

STP AIRWAYS
INFLIGH TMAGAZINE

$)JUDILFD6730$*BLQGG

09



$)JUDILFD6730$*BLQGG



DIARIO DE BORDO
BOARD DIARY

CLAUDIO
CORALLO
TEXTO / TEXT ANTONIETA LÚCIO
FOTOS / PHOTOS CLÁUDIO CORALLO
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DIARIO DE BORDO
BOARD DIARY

O MELHOR
CACAU DO
MUNDO
/THE BEST
COCOA IN
THE WORLD
P/

F

oi na pequena mas belíssima ilha do Príncipe, no
arquipélago são-tomense, que Cláudio Corallo, um
italiano de 55 anos nascido em Florença, se estabeleceu
para se refugiar da guerra civil que se instalara na
República Democrática do Congo, onde estava a
recuperar duas plantações de café.
Tudo começou em 1998 quando conheceu Elisabete (Bettina), ﬁlha
de um diplomata português, que o levou para a capital de São
Tomé, considerada a ilha do chocolate devido à produção de cacau
nos tempos coloniais.
Actualmente, os Corallo são famosos pelo seu chocolate de
primeira qualidade disponível, apenas, nas lojas de luxo no Mundo
inteiro.

A ORIGEM
No ano de 1819 o rei D. João VI ordenou o transplante de pés de
cacaueiro, da região da Baía no Brasil, para São Tomé de forma a
proteger as plantas. Quase dois séculos depois, Cláudio Corallo,
ao deambular pela ﬂoresta, deparou-se com as plantas originais,
conhecidas como “Monko”. A formação em agronomia tropical
ajudou-o a perceber que daquelas plantas seria possível obter o
melhor cacau do Mundo. E assim, após vários anos de pesquisa,
foi atingida a perfeição. Nas plantações do Príncipe o cacau nasce,
e após a secagem, percorre mais de 100 quilómetros até São
Tomé, onde se dá a torrefacção, e posteriormente o descasque na
herdade Nova Moca.

O MELHOR CACAU DO MUNDO
É a perfeição em forma de grão. Uma pepita pouco maior que uma
azeitona, com genuíno sabor a cacau. É 100% do mais puro cacau.
Os chocolates de Cláudio Corallo não são apenas conhecidos pela
qualidade das suas plantas, mas também pelos métodos que
Cláudio adaptou, para o aperfeiçoamento das plantas, durante
estes trinta anos de experiência. O produto acabado tornou-se uma
marca de referência.

E/

I

t was in the small but beautiful island of Principe in the
archipelago of Sao Tome that Claudio Corallo, a 55 year-old
Italian born in Florence, settled to escape the civil war in the
Democratic Republic of Congo, where he was recovering
two coffee plantations.
It all began in 1998 when he met Elizabeth (Bettina), daughter of
a Portuguese diplomat, who took him to the capital of Sao Tome,
considered to be the island of chocolate due to cocoa production
in colonial times.
Currently, Corallo Chocolate is famous for its top quality
available only in luxury shops in the whole world.

THE ORIGIN
In the year 1819 the King Joao VI ordered the transplant of
cocoa from the region of Bahia in Brazil to Sao Tome in order
to protect the plants. Almost two centuries later, as Claudio
Corallo wandered through the forest, he met the original plants,
known as “Monko.” His training in tropical agronomy helped him
realize that from those plans it would be possible to obtain the
best cocoa in the world. And so, after several years of research,
perfection has been reached. In the plantations of the Principe,
cocoa is born, and after drying, travels over 100 miles to Sao
Tome where roasting and later shelling happen at New Moca
homestead.

THE BEST COCOA IN THE WORLD
It’s perfection in the form of grain. A little nugget, not bigger
than an olive, with a genuine cocoa ﬂavour. It is 100% pure
cocoa. Claudio Corallo’s Chocolates are not only known for the
quality of their plants, but also by the methods that Claudio
has adapted to improve the plant, during these thirty years of
experience. The ﬁnished product has become a benchmark.

AIRWAYS
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CHOCOLATE GOURMET

GOURMET CHOCOLATE

Cláudio Corallo inaugurou em Junho de 2008 a sua
primeira loja em Lisboa. Bettina e Ricciarda Corallo são as
responsáveis pela loja, onde tudo é chocolate. Este cheiro
inebriante torna este espaço inconfundível. A simplicidade
da sua decoração tem como propósito valorizar a
qualidade da oferta. As próprias embalagens reﬂectem
a ﬁlosoﬁa da marca que se prende na simplicidade, na
preservação do produto e no respeito pelo ambiente. A
gama é variada. Existe a “100% Cacau”, em barra, “favas”
e em “Nibs”, pequenos pedacinhos de cacau torrados.
Depois, menos intenso, um “80% de cacau”, com 20% de
açúcar cristalizado e um “75% cacau”. Cláudio Corallo
junta chocolates com frutos cristalizados em duas
variedades: laranja e gengibre… uma delícia!

Claudio Corallo opened in June 2008 his ﬁrst store in
Lisbon. Bettina and Ricciarda Corallo are responsible
for the store, where everything is chocolate. This
intoxicating scent makes this area distinctive. The
simplicity of its decor aims to enhance the quality of
supply. Even the packaging reﬂect the brand philosophy:
simplicity, product preservation and respect for the
environment. The range is varied. There is “100% Cocoa”
bar, “beans” and “Nibs”, small bits of roasted cocoa.
Then, less intense, “80% cocoa”, with 20% of granular
sugar and “75% cocoa.” Claudio Corallo joins candied
fruit with chocolate in two varieties: orange and ginger
... delicious!

Os chocolates Corallo são feitos por processos manuais,
sem adição de aromas. Os bombons têm apenas uma
variedade, integrando o destilado de polpa de cacau.

Corallo’s chocolates are made by manual processes,
with no added ﬂavorings. The bonbons have only one
variety, integrating the distilled pulp of cacao.

Cláudio Corallo é, também, sinónimo de café. A loja
disponibiliza uma caixa de degustação de café Arábica com
chocolate.
São muitos os apreciadores dos chocolates Corallo, desde
os Estados Unidos até ao Japão, passando por Itália,
França, Áustria, Hungria e claro Portugal. A loja em Lisboa
já conquistou muitos fãs, mesmo entre os mais pequenos,
com o gelado de chocolate que incorpora o 100% de cacau.

Claudio Corallo is also synonym of coffee. The store
offers a tasting box of Arabica coffee with chocolate.
There are many lovers of Corallo’s chocolates, from the
United States to Japan, passing through Italy, France,
Austria, Hungary and Portugal, of course. The store
in Lisbon has won many fans, even among kids, with
chocolate ice cream that incorporates 100% cocoa.

Os chocolates Corallo são sem dúvida dos melhores do
Mundo, com um conceito inovador, onde só o mais puro
chocolate tem destaque. São um must have em qualquer
altura do ano.

Corallo’s chocolates are undoubtedly the best in the
world, with an innovative concept, where only the purest
chocolate has a spotlight. They are a must have at any
time of year.
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NOTICIAS STP
STP NEWS

POR / BY ANTONIETA LÚCIO & SÍLVIA POUSEIRO

P/

GRIPE A (H1N1)

Prevenir é o melhor remédio

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.

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.

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

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.

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 www.stpairways.st

NÃO SE ESQUEÇA DO QUE PODE FAZER NESTE PARAÍSO…
/ DON’T FORGET WHAT YOU CAN DO IN THIS PARADISE…
A
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

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.

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

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.
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FROTA/ FLEET
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.

STP

AEROPORTOS
/ AIRPORTS

CROATIA SERBIA
BOSNIA
HERZEGOVINA
MONTENEGRO BU
MACEDONIA
ALBANIA

SPAIN

AZORES

PORTUGAL

GREECE

MALTA
TUNISIA

MADEIRA
MOROCCO
CANARY
ISLANDS
ALGERIA

AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO TOMÉ / SÃO TOMÉ INTERNACIONAL AIRPORT
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

LIBYA

WESTERN
SAHARA

AEROPORTO INTERNACIONAL DE LISBOA / LISBON INTERNACIONAL AIRPORT
PORTUGAL

AEROPORTO INTERNACIONAL 4 DE FEVEREIRO / 4 OF FEBRUARY INTERNACIONAL
AIRPORT
LUANDA - ANGOLA

MAURITANIA
CABO VERDE

MALI

NIGER
CHAD

SENEGAL
GAMBIA

BURKINA
FASO

GUINEA-BISSAU
GUINEA
SIERRA LEONE

N

NI

IVORY
COAST

BE
GO

GHANA

NIGERIA

TO

CENTRAL
AFRICAN
REPUBLIC

LIBERIA
CAMEROON

SÃO TOMÉ
E PRÍNCIPE

SÃO TOMÉ
E PRÍNCIPE
ISLAND

EQUATORIAL
GUINE
GABON

CONGO
DEMOCRAT
REPUBLIC
CONGO

SANTO
ANTÓNIO
ANGOLA

ZA
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MUST
TERRACOTTA BRONZING
ESSENTIALS
by GUERLAIN

Este conjunto ideal para viagens combina o
Pó Bronzeador Hidratante Terracotta n. ° 2, a
nossa cor best-seller, com um pincel retráctil
para um visual saudável e natural.
Ideal for travellers, this set combines
Terracotta Moisturizing Bronzing Powder
n°2, our bestseller shade, with a Retractable
Brush for a natural healthy look.
PVP Consulte o Catálogo ON AIR

ANTI-AGING DAY CREAM SPF
by LA PRAIRIE
30, 50ml

BY

LOJAS FRANCAS

BURBERRY THE BEAT
by BURBERRY

DIORSHOW EXTASE
by CHRISTIAN DIOR

Eau de Toilette pour femme, Vap 50ml

Um convite ﬂoral que trará uma nova energia
aos seus sentidos. Uma fragrância feminina,
moderna e original que pode ser usada
de dia e à noite. Notas de cabeça vivas e
intensas onde predominam a bergamota, o
cardamono e a pimenta rosa. Um coração
que combina harmoniosamente, chá de
Ceilão, íris e “campainhas” e na base o
almíscar, o vetiver e a madeira de cedro
conferem-lhe densidade e sensualidade.
A ﬂoral invitation to energise your senses.
A feminine fragrance, modern and original,
that can be worn both day and night. Lively
and intense top notes of bergamot, cardamon
and pink pepper harmoniously blend with
Ceylon tea, iris and bluebells at the heart,
with drydown tones of sensual musk, vetiver
and cedar wood.

Entre em êxtase com o incrível aumento da
espessura das pestanas conseguido através
deste novo rímel de expansão do volume.
Semelhante ao resultado instantâneo das
pestanas falsas, o efeito de volume inédito é
redobrado com uma “escova em camadas”,
para 50% mais volume de pestanas.
Go into ecstasy over the eyelash thickening
results of this new ﬂash oversize volume
mascara. Similar to the instant results
of false eyelashes, the unprecedented
volumizing effect is doubled by a “tiered.
PVP Consulte o Catálogo ON AIR

PVP Consulte o Catálogo ON AIR

TOUCHE ÉCLAT
by YVES SAINT LAURENT
ACQUA DI GIO SET
by GIORGIO ARMANI
Eau de Toilette pour homme 50ml +
After Shave 50ml

O creme de dia anti-envelhecimento com
factor de protecção 30 é um hidratante diário
de protecção a vários níveis contra todos
os danos ambientais, protegendo ainda da
deterioração invisível causada pelo microstress persistente das camadas profundas da
pele que leva ao envelhecimento acelerado.
Anti-Aging Day Cream SPF 30 is a multi-level
protective daily moisturizer that guards the
skin against all environmental damage and
protects from invisible deterioration caused
by persistent microstress deep within the
skin, which leads to accelerated aging.
PVP Consulte o Catálogo ON AIR

Um convite para escapar.
A fragrância aquática e ﬂoral oferece uma
sensação de frescura e vitalidade.

Como um toque de magia, proporciona uma
pele radiante.
Um pincel que pode levar a qualquer lado e
que adiciona um toque de luminosidade à
pele, a qualquer altura do dia.

An invitation to escape.
This aquatic-ﬂoral scent offers a sensation of
freshness and vitality.

Like a touch of magic, add unparalleled
radiance to your skin. A travel pen-brush to
add a touch of radiance to your skin anytime
of the day.

PVP Consulte o Catálogo ON AIR

PVP Consulte o Catálogo ON AIR
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1 MILLION
by PACO RABANNE
Eau de Toilette pour homme, Vap 50ml

ADVANCED NIGHT REPAIR
SYNCHRONIZED RECOVERY
COMPLEX 50ML
by ESTÉE LAUDER
Inspirados em descobertas inovadoras relacionadas com a
molécula do ADN, os cientistas da Estée Lauder revolucionaram
a reparação celular com o poder anti-idade da nossa tecnologia
exclusiva Chronolux TechnologyTM. Testemunhe uma redução
dramática nos sinais visíveis de envelhecimento. Aplique o
novo Advanced Night Repair diariamente para ajudar a reparar
continuamente os danos causados por todas as grandes agressões
ambientais – luz UV, fumo, poluição e até stress. Se quer ter uma
pele mais jovem e com aspecto saudável, hoje e sempre, esta é a
fórmula sem a qual não pode passar.

Uma fragrância multifacetada e harmoniosa.
Um perfume “ﬂamboyant” e audacioso. Fresco e
condimentado. Abre com notas frescas de hortelã
combinadas com notas de tangerina vivas e aciduladas.
No coração a canela doce, quente, irresistível e a rosa da
Turquia, suave e emadeirada; na base o aroma do couro,
reﬁnado, quente e sensual.
Multi-faceted and harmonious, a ﬂamboyant and daring
fragrance. Fresh top notes of peppermint combine
with zingy tangerine; the heart is cinnamon, sweet and
irresistible, combined with Turkish rose, soft and woody.
The base brings notes of warm sensual leather.

Inspired by groundbreaking DNA research, Estee Lauder
scientists revolutionize skin repair with the age-defying power of
our exclusive Chronolux Technology™. Start seeing a dramatic
reduction in the visible signs of aging. Use New Advanced Night
Repair every day and help continuously repair the appearance of
past damage caused by every major environmental assault—UV
light, smoke, pollution, even emotional stress. If you want younger,
healthier-looking skin today and tomorrow, this is the one formula
you shouldn’t live without.
PVP Consulte o Catálogo ON AIR

PVP Consulte o Catálogo ON AIR

TRÉSOR IN LOVE
by LANCÔME
Eau de Parfum pour femme, Vap 50ml

Luminoso e feminino, o novo perfume de Lancôme
encarna o charme irresistível duma jovem livre que
vive a magia de um olhar inesquecível. O começo de
uma história de amor. Na cintura uma rosa, uma rosa
em cetim preto evocando a ligação ao perfume que
reinterpreta o Trésor original. Livre, fresco, malicioso,
prestes a ser amado sem compromissos.
Luminous and feminine, the new perfume from
Lancôme embodies the irresistible charm of a young
woman who is free and alive with the magic of a new
love story. At the bottle’s neck is a rose, a black, satin
rose evoking the original Trésor which it reinterprets.
Free, fresh, wicked and ready to be loved with no strings
attached.
PVP Consulte o Catálogo ON AIR
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ULTIMA ESCALA
LAST SCALE

PEIXE
VERMELHO
A NOVA MOCA
/ RED FISH
THE NEW MOCA

INGREDIENTES

INGREDIENTS

Coloque o peixe dentro de um
tabuleiro de ir ao forno. Corte os
limões ao meio e esprema-os,
dando um bom banho de limão
ao peixe.
Faça alguns glopes no lombo do
peixe e tempere com sal. Pique
bastante alho, tendo o cuidado
de introduzir pedacinhos de alho
em conjunto com a salsa nos
golpes feitos no peixe.
Em seguida, pique o tomate, os
pimentos e a cebola em rodelas.
espalhe por cima do peixe.
Dissolva um pouco de pasta de
tuá-tuá no vinho branco e deite
por cima do peixe.

Place the ﬁsh in a pan
for baking. Cut lemons in
half and squeeze them,
giving the ﬁsh a bath of
lemon.
Make a few strokes on
the back of the ﬁsh and
season it with salt.
Chop lots of garlic, and
put bits of garlic together
with parsley on the ﬁsh.
Next, chop tomatoes,
peppers and onion slices.
Spread over the ﬁsh.
Dissolve a little of tua-tua
paste with white wine and
pour over the ﬁsh.

Por ﬁm, regue generosamente o
peixe com um ﬁo de azeite e leve
ao forno cerca de 35 minutos.

Finally, drizzle the ﬁsh
with olive oil and bake
about 35 minutes.

1 peixe vermelho
limões
pimentos
tomate
cebola
alho
salsa
vinho branco
azeite
tuá-tuá em pasta
sal

1 red ﬁsh
lemons
peppers
tomato
onion
garlic
parsley
white wine
olive oil
tua-tua paste
salt

RECEITA / RECIPE

NA ROÇA COM OS TACHOS
JOÃO CARLOS SILVA
Oﬁcina do Livro
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op Up é mais que um colectivo de artistas,
mais que uma exposição. É uma aﬁrmação da
evolução cultural urbana. É elevar a arte à
cidade e a todos que dela respiram e pontuam
a sua paisagem.
O Pop Up é um evento anual de cultura urbana que
desaﬁa criadores de múltiplas áreas de expressão
artística a intervirem em espaços urbanos desocupados
ou abandonados, dando-lhes nova vida através da
arte. Surgiu em 2009 na cidade de Lisboa, mas tem a
ambição de se tornar uma plataforma internacional
de intercâmbio da cultura urbana, com o objectivo de
criar espaços de encontro e partilha para criadores de
todo o mundo, que neste evento têm a oportunidade
privilegiada para apresentar e promover os seus
projectos.
Reúne talentos, artistas consagrados e especialistas na
dinamização de um cartaz cultural que é desenvolvido
em interação permanente com a identidade e a
população da cidade onde o evento decorre. O Pop Up
visa contribuir apra a promoção cultural e identitária
da cidade de Lisboa – dentro e fora de portas – com o
objectivo de criar interacções com a comunidade local
através da aﬁrmação da cultura e expressões artísticas
urbanas, valorizar e desenvolver espaços devolutos à
cidade através da intervenção artística e dinamização
cultural assim como promover e divulgar novos talentos
e expressões artísticas com impacto.
O Pop Up pretende envolver todos os públicos,
oferecendo acesso ilimitado à cultura e à arte, abrindo
mentalidades de forma interventiva, participativa e
construtiva.
Esta aﬁrmação da evolução cultural urbana contribui
para o posicionamento da cidade de Lisboa enquanto
capital europeia de referência no roteiro internacional
cultural, com base numa visão artística diferenciadora.
E o Pop Up não é apenas um projecto virado para as
artes. O Pop Up diferencia-se enquanto organização
cultural no contexto do desenvolvimento sustentável da
cidade de Lisboa.

E/

P

op Up is more than a collective of artists,
more than an exhibition. It is an afﬁrmation
of the urban cultural evolution. It’s bringing
art to the city and all who breathe and dot
the landscape.
Pop Up is an annual event for urban culture that
challenges designers of multiple artistic areas to
intervene in urban vacant or abandoned spaces,
giving them new life through art. It appeared in
2009 in Lisbon, but it has the ambition to become
an international platform for exchange of urban
culture, with the aim of creating meeting and sharing
spaces for developers around the world that, at this
event, have the privileged opportunity to present
and promote their projects.
It brings together talent, established artists and
experts in cultural dynamics of a poster that is
developed in continuous interaction with the identity
and population of the city where the event takes
place. Pop Up aims to contribute to promoting
cultural and identity of Lisbon - in and outdoors in order to create interactions with the local
community through the afﬁrmation of urban culture
and artistic expression, enhance and develop vacant
spaces across the city through artistic intervention
and cultural promotion and promote new talents and
artistic expressions with impact.
Pop Up aims to involve all kinds of audience, offering
unlimited access to culture and art, opening minds
in an interventionist, participatory and constructive
way.
This afﬁrmation of urban cultural evolution
contributes to the positioning of the city of Lisbon as
European capital reference of international cultural
based on a distinctive artistic vision.
And Pop Up is not just a project focused on the arts.
Pop Up differentiates itself as a cultural organization
in a context of sustainable development of the city of
Lisbon.
Because living is an art...

Porque viver é uma arte...
De 4 de Novembro a 11 de Dezembro 2010
Em vários locais da cidade...

From November 4 to 11 December 2010
In several places in the city...

DESCUBRA MAIS EM / FIND OUT MORE AT
www.popup-city.com
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