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proxima-se o fim de mais um Verão
intenso marcado por várias operações no
Canadá, e é tempo de iniciar preparativos
para o Inverno, com o “Hajj”.
Cerca de dois milhões de pessoas em
todo o mundo realizam anualmente esta
peregrinação a Meca, considerada um dos
últimos “Cinco Pilares do Islão” (Arkan). O
“Hajj” é obrigatório, pelo menos uma vez na
vida, para qualquer muçulmano adulto, desde
que disponha de meios económicos e tenha
saúde, devendo fazer essa viagem uma vez por
ano, entre o oitavo e o décimo dia do mês de
Dhu al-Hijja, o último do calendário islâmico.
Também anualmente, a euroAtlantic airways
tem contribuído para possibilitar esse grande
movimento de passageiros que tem como
destino a cidade santa.
Esta operação é reveladora da diversidade
que tem caracterizado a nossa actividade há
quase 20 anos, e que determinou a recente
candidatura da euroAtlantic airways ao
Guiness World Records. À data, podemos
orgulhar-nos de ter voado para mais de
530 aeroportos em 164 países em todo o
mundo (de um total de 194 conhecidos) e de
ter dado a “Volta ao Mundo” mais de uma
vez. Estas experiências multiculturais têm
moldado a própria identidade de uma empresa
que procura fazer de cada encontro uma
oportunidade de crescimento.
Temos trabalhado com pessoas e empresas
das mais diversas culturas e religiões, que nos
tornaram no que somos hoje: uma companhia
aérea internacional.
Com a nossa experiência e profissionalismo,
aliados a uma forte criatividade, temos
conseguido superar várias barreiras no
mercado. Os resultados positivos que
atingimos, a cada ano, são fruto do trabalho de
uma equipa dinâmica e muito dedicada.
Esses resultados estão, igualmente,
dependentes de todos os clientes e parceiros
a quem fazemos questão de nos dirigir
sempre com transparência e personalização.
Acreditamos, sinceramente, que o sucesso da
euroAtlantic airways será sempre um reflexo
do sucesso dos seus próprios clientes.
Porque trabalhamos com a mesma paixão com
que começámos, continuamos empenhados
em oferecer mais também aos nossos
passageiros. “Anytime, Anywhere”, sempre!
Desejo-lhe uma óptima viagem... na
companhia de mais uma edição da nossa
revista de bordo e de toda a tripulação
euroAtlantic airways.

T

he end of another intense summer marked by several operations in
Canada is near, and it is time to begin preparations for winter, with
the “Hajj”. Annually about two million people worldwide carry out
this pilgrimage to Mecca considered one of the last “Five Pillars of Islam”
(Arkan). The “Hajj” is mandatory at least once in a lifetime for any adult
Muslim, provided they have economic means and health and should make
the trip once a year between the eighth and tenth day of Dhu al-Hijja, the last
of the Islamic calendar. Also annually, euroAtlantic airways has contributed
to bring this great movement of passengers that travel to the holy city.
This operation is indicative of the diversity that has characterized our
business for almost 20 years, and that has determined the recent
euroAtlantic airways’ application to the Guinness World Records.
At the present moment, we are proud to have flown more than 530
airports in 164 countries around the world (a total of 194 known) and
travelled “Around the World” more than once. These multicultural
experiences have shaped the very identity of a company that seeks to
make each encounter an opportunity for growth. We have worked with
people and companies in many different cultures and religions that
have made us what we are today: an international airline.
With our experience and professionalism, coupled with strong creativity,
we have managed to overcome various market barriers. The positive
results achieved each year are the result of the work of a very dedicated
and dynamic team. These results are also dependent on all clients and
partners to whom we are always keen to address with transparency and
customization. We sincerely believe that the success of euroAtlantic
airways will always be a reflection of the success of their own customers.
As we work with the same passion with which we started, we remain
committed to offer our passengers even more. “Anytime, Anywhere”, always!
I wish you a great trip ... in the company of another edition of our
in-flight magazine and the whole euroAtlantic airways crew.
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euroAtlantic Airways deu início
a operação para a Sunwing
/ euroAtlantic Airways started
operation for Sunwing

A

euroAtlantic airways deu início a uma operação
charter contratada pela empresa canadiana
Sunwing, participada do grupo TUI. Uma
operação com vários destinos, incluindo Portugal.
Até 12 de Setembro a euroAtlantic tem dois Boeing
767-300 ER colocados na Sunwing, marca de operador
turístico e companhia aérea low-cost associada.
O primeiro voo foi de Toronto para Londres-Gatwick,
com direito a cerimónia de baptismo da aeronave.
Tomaz Metello, presidente da companhia aérea,
declarou a propósito que “além de ajudarmos a
economia nacional, é estimulante e um prazer
trabalhar com a Sunwing, braço da TUI no mercado da
América do Norte, região onde a economia já mostra
sinais de arrancar”. Tomaz Metello coloca a hipótese
de a Sunwing poder vir a voar também para o Algarve
no futuro: “A euroAtlantic airways poderá servir de
canal com o objectivo da Sunwing amanhã vir a incluir
o Algarve nos seus programas”, já que “os canadianos
são consumidores de golfe de excelência”.
/ euroAtlantic airways began a charter operation hired
by Canadian company Sunwing, subsidiary of the
TUI Group. An operation with multiple destinations
including Portugal. Until September the 12th
euroAtlantic has two Boeing 767-300 ER placed in
Sunwing, tour operator and brand of low-cost airline
associate. The first flight was from Toronto to London
Gatwick,entitled of a baptism ceremony of the aircraft.
Tomaz Metello, president of the airline, said
that “besides helping the national economy, it is
stimulating and a pleasure to work with Sunwing,
a subsidiary of TUI, in the North American market,
a region where the economy is already showing
good signs of improvement. Tomaz Metello said it’s
possible that Sunwing might fly to the Algarve in
the future: “EAA may serve as a channel with the
objective that Sunwing will include Algarve in their
programs in the near future,” since “Canadians are
consumers of golf of excellence.”
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euroAtlantic airways recebeu
no Parlamento Europeu o Prémio
Europe’s 500 como uma das
quinhentas empresas europeias
que mais se desenvolveram
/ euroAtlantic airways received
in the European Parliament the
Europe´s 500 award, as one of the
five hundred European companies
that has developed the most

A

euroAtlantic airways foi distinguida no ano
passado com este prémio, recebeu no Parlamento
Europeu, entregue pelo antigo Chanceler alemão
Gerhard Schöder, o prestigiado Prémio auditado pela
Dun & Bradstreet, num universo de 167 milhões de
empresas independentes.
Na cerimónia marcaram ainda presença o VicePresidente da Comissão Europeia, António Tajani
e o Ministro da Economia da Bélgica, Vincent van
Quickenborne, entre outras personalidades.
A plataforma Europe’s 500 organiza anualmente a
“Cimeira Europeia do Crescimento” tendo a companhia no
sector dos Transportes e Logística, atingido o topo das “500
Empresas Europeias” na posição 129 do ranking, porque
entre 2007 e 2009 de acordo com os critérios do “European
Growth Summit and Europe 500 Awards Ceremony”,
sendo totalmente privada, não pertencendo a nenhum
grupo económico ou ter 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.
/ euroAtlantic airways, was honored last year with this
award in the European Parliament, given by former
german Chancellor Gerhard Schöder, the prestigious
Award audited by Dun & Bradstreet, in a universe of
167 million independent companies. At the ceremony
were also present the Vice-President of the European
Commission, Antonio Tajani and Minister of Economy
of Belgium, Vincent van Quickenborne, among other
personalities. The Europe’s 500 platform organizes the
annual “European Summit Growth” having the company
reached the top of the “500 European Business” in the
Transport and Logistics sector, occupying the 129th place
in the ranking, because between 2007 and 2009 according
to the criteria of “European Growth Summit and Europe
500 Awards Ceremony “, totally private, not belonging
to any economic group or have financial dependence,
promoted employment, ensured the soundness and was
not” swallowed up “in one of the worst phases of the
economies, which led to bankruptcies and closures in
Europe and the rest of the world.

Distinção
Guinness World
Records
/ Distinction
Guinness
World Records
Certification

A

euroAtlantic airways está a concorrer à distinção
e registo da “companhia aérea privada que voou
para mais aeroportos no mundo”, reconhecidos
pelo Guinness World of Records. A nossa empresa já
voou para mais de 530 aeroportos e para 164 países
dos 194 existentes, ou seja, quase cobrindo o mundo
inteiro, registando assim 84.5% dos países do nosso
planeta. A nossa experiência com as várias culturas ao
redor do mundo, obriga-nos a estar ciente de todas as
necessidades de pessoas diferentes, com diferentes
formações. Temos trabalhado com vários países,
culturas, religiões, que transformaram a nossa maneira
de pensar, trabalhar e nos tornaram o que somos hoje,
uma companhia aérea internacional “do Mundo”.
/ euroAtlantic airways is applying for the distinction and
registration of “the private airline which flew for more
airports in the world than any other”, recognized by the
Guinness World of Records. Our company has already
flown to over 530 airports and 164 of the 194 existing
countries, covering almost the world, which means
84.5% of the countries of our planet. Our experience
with the various cultures around the world requires
us to be aware of all the needs of different people with
different backgrounds. We have worked with several
countries, cultures, religions, which have transformed
the way we think, work and have made us who we are
today, an international airline of the “World.”

A euroAtlantic e as redes sociais
/EuroAtlanticandthesocialnetworks

euroAtlantic no Hajj no final
do ano / euroAtlantic in the
Hajj at the end of the year

A

euroAtlantic airways tem em curso uma
vasta operação de Outubro a Dezembro,
destinada ao transporte de peregrinos
muçulmanos para o Hajj, a peregrinação anual
do Islão. A frequência das saídas para Jeddah,
destino final Meca, que pode ser considerada uma
ponte aérea, nasce em países da África Ocidental
e Norte de África. A companhia fundada por
Tomaz Metello, participada pelo Grupo Pestana,
vai envolver várias aeronaves e um número
considerável de 120 tripulantes e técnicos.
O negócio constitui uma janela para o sector das
exportações nacionais, em serviços e mão-de-obra altamente qualificada, para países
com economias em crescimento. E dentro da
nossa política de segurança, a euroAtlantic
acompanha todos os vôos a partir de Lisboa,
verificando desta forma que todos decorrem com
normalidade e segurança, evitando quaisquer
anomalias com pessoas e bens.
/ euroAtlantic airways has currently a vast
operation from October to December, designed to
transport Muslim pilgrims to the Hajj, the annual
pilgrimage of Islam. The number of outgoings
to Jeddah, final destination Mecca, which can
be considered an air bridge, is born in countries
in West Africa and North Africa. The company
founded by Tomaz Metello, attended by the
Pestana Group, will involve several aircraft and
a considerable number of 120 crew members
and technicians. The operation is a window to the
national export sector, services and highly skilled
labor, to countries with growing economies.
And within our security policy, the euroAtlantic
monitors all flights from Lisbon, checking that
all are well conducted and safe, avoiding any
anomalies with people and goods.

D

esde o início do ano que a nossa empresa está
registada nas principais redes sociais oferecendo,
desta forma, mais informação e imagens em tempo
real a todos aqueles que acompanham as nossas operações.
/ Since the beginning of the year, our company is
registered in the main social networks, offering more
information and images in real time.

Consulte/Check
www.euroatlantic.pt
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Terra de Milhões de Elefantes
/Land of Millions of Elephants

LAOS
L

P/

aos encanto asiático localizado na Indochina. Após quase duas
décadas de total isolamento, dada à instabilidade politica que
dominava a região, começa a abrir as portas ao turismo.

Dotado de uma beleza rara, esta região que era conhecida há
seis séculos como a “Terra de Milhões de Elefantes”, ainda conserva
o exotismo tornando-a num dos países mais fascinantes do Sudoeste
Asiático. Este cenário único, quase virgem, ainda mantém a mesma
tradição dos monges a passearem pelos vastos arrozais com as suas
vestimentas cor de açafrão enquanto murmuram as suas preces.
O povo laociano, ainda pouco habituado aos turistas, diverte-se com
a presença destes estrangeiros que lhes dão motivo de riso devido
às diferenças culturais.
A cidade de Luang Prabang considerada Património Cultural da
Humanidade, ainda conserva 32 dos 66 templos. É a mais bela cidade
do Laos e a população é conhecida pela sua simpatia e hospitalidade.
Por todos os lugares circulam monges e noviços budistas ávidos por
exercitar o inglês, aprendido nos mosteiros.
Paradoxalmente, a cidade parece ter se esforçado na aproximação
aos modelos europeus. Há bulevares de aspecto parisiense, com
direito a um “Arco do Triunfo”, formando uma estranha mistura de
arquitectura neo-colonial e influência oriental, ao final da avenida
Lane Xang.
As excelentes baguetes vendidas em barracas e pequenas
confeitarias pelas ruas são a maior prova de que os franceses
estiveram em Laos.
Parta à descoberta dos Segredos da Indochina, percorrendo o
Vietname, Camboja e Laos, terras antigas, belas e lendárias.

08 eaa magazine 06
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E/

aos, Asian charm located in Indochina. After nearly
two decades of total isolation, due to the political
instability that dominated the region, it is starting to
open its doors to tourism.

Endowed with a rare beauty, this region was known for six
centuries as the “Land of Millions of Elephants”, still retains
the exoticism making it one of the most fascinating countries of
Southeast Asia. This unique setting, almost virgin, still carries
on the tradition of monks roaming around the vast rice fields
with their saffron robes while muttering his prayers.
The Laotian people, little accustomed to tourists, have fun with
the presence of these foreigners who give them motives to
laugh due to cultural differences.
The city of Luang Prabang considered Cultural Heritage of
Mankind still has 32 of the 66 temples. It is the most beautiful
city in Laos and the population is known for its friendliness and
hospitality. Everywhere there are monks and Buddhist novices
eager to practice their English, learned in the monasteries.
Paradoxically, the city seems to have worked in the approach to
European models. There are Parisian boulevards, entitled to an
“Arc de Triomphe”, forming a strange mixture of neo-colonial
and oriental influence, at the end of Lane Xang Avenue.
The excellent baguettes sold in stalls and small bakeries in the
streets are the greatest proof that the French were in Laos.
Discover the secrets of Indochina, covering Vietnam, Cambodia
and Laos, ancient, beautiful and legendary lands.
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de Turismo de Macau (DST)
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/MACAO

MACAU
Conhecer o Oriente, e recordar o Ocidente
/ Know the East and recall the West

G

ateway between the West and the East. Witness of
the countless influences of the various people who
passed through this city, which was under Portuguese
administration until December 1999. A valuable cultural
legacy that is visible in the mixture of styles that exist
throughout the city, where traditional Chinese architecture
contrasts with the European-architectural heritage.
Streets and squares establish the connection between the
monuments: A-Ma Temple, the Mandarin’s House, Theatre
D. Pedro V, the Ruins of St. Paul, Mount Fortress, St. Anthony’s
Church are some of which are known as the “Historic Centre
of Macau”. The A-Ma Temple, dedicated to the goddess of
sailors, is considered the oldest temple in Macao. It consists of
several pavilions dedicated to the worship of different deities,
and which forms a single complex. The Ruins of St. Paul, with
the magnificent stone facade and grand staircase of 68 steps
is one of the most famous places. Report to the facade of the
old Church of Mater Dei and the ruins of the College of St. Paul,
located near the church and that formed the Acropolis.
Wander through the streets and cobbled alleyways, where
some rickshaws circulate, and there are signs written in
Chinese and Portuguese. And there’s the main square in town
- Leal Senado Square, closed to traffic. Public gardens abound
in Macao attended by lots of people: to relax, practice exercise or
play chess, to chat or take the birds in bamboo cages for a ride.
Tranquility, serenity, peace reign and are contagious.
Also part of Macao are the Barrier Gate, the relaxing Coloane
Island with its fantastic beaches, nightlife, with particular
reference to the casinos that are flooding the metropolis.
Here, one gets to know the East and recalls the West.

P

P/

orta de acesso entre o Ocidente e o Oriente. Testemunho
das inúmeras influências dos vários povos que passaram
por esta cidade que esteve sob administração portuguesa
até Dezembro de 1999. Um valioso legado cultural que
é visível na mescla de estilos que coexistem ao longo da
cidade, em que as construções de arquitectura tradicional chinesa
contrastam com o património arquitectónico de influência europeia.
Ruas e praças vão estabelecendo a ligação entre os monumentos:
Templo de A-Má, a Casa do Mandarim, o Teatro D. Pedro V, as
Ruínas de São Paulo, a Fortaleza do Monte, a Igreja de Santo
António são alguns dos que no seu conjunto são conhecidos
como o “Centro Histórico de Macau”. O Templo de A-Má,
dedicado à deusa dos navegantes, é considerado o templo mais
antigo de Macau. É constituído por vários pavilhões que são
dedicados à veneração de diferentes divindades, e que forma
um complexo único. As Ruínas de S. Paulo, com a magnífica
fachada de pedra e a escadaria monumental de 68 degraus, é
um dos locais mais famosos. Reportam-se à fachada da antiga
Igreja da Madre de Deus, e às ruínas do Colégio de S. Paulo,
que ficava localizado perto da igreja e que formavam a Acrópole.
Deambula-se pelas ruas e ruelas de calçada, onde alguns
riquexós circulam, e encontram-se placas escritas em chinês
e português. Desemboca-se no principal largo da cidade – a
Praça do Leal Senado, encerrada ao trânsito automóvel. Jardins
públicos pululam por Macau frequentados por imensas pessoas:
para relaxar, praticar exercício físico ou jogar xadrez; colocar a
conversa em dia ou levar os pássaros nas gaiolas de bambu para
darem um passeio. A tranquilidade, a serenidade, a paz imperam
e contagiam.
Também fazem parte de Macau, as Portas do Cerco, a relaxante
ilha de Coloane com as suas fantásticas praias, a vida nocturna,
com especial relevo para os casinos que inundam a metrópole.
Aqui, conhece-se o Oriente e recorda-se o Ocidente.
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No Largo do Lilau existem
depósitos de água subterrânea
que eram a principal fonte
de água natural em Macau.
Há um provérbio que mostra
a ligação com este largo:
“Aquele que beber da água do
Lilau, jamais esquecerá Macau”
/ Lilau Square was built
around the natural spring
which used to provide fresh
water to Macau’s people.
There is a saying that shows
off the link with this square:
“Whoever drinks from Lilau,
will never forget Macau”

A Igreja de Santo António, umas das mais antigas de Macau, foi primeiramente
construída em bambu e madeira antes de 1560 / The Church of St. Anthony,
one of the oldest in Macao, was first built in bamboo and wood prior to 1560

MACAU _
CARTAO E
MBARQUE
/ BOARDIN
Localizaç
G PASS
ão /

Sudeste da Location
Ásia / Sout
heast Asia
Língua of
ic
ia
l / Official
Chinês e
la
ngua
Portuguê
s / Chines ge
e and Port
Clima / Cl
uguese
Subtropicaimate
l húmido
/ Subtropi
cal wet
Populaçã
558 100 hao / Population
bitantes /
inhabitant
s (2011)
Moeda / Cu
Pataca (M rrency
OP)
Fuso horá
(UTC) +8 rio / Time Zone
Sites a vi
www.macsitar / Web sites
www.wh. autourism.gov.m
mo/wh
o/pt

EUROATLA
NTIC AIRW
AYS _ AN
YTIME, AN
YWHERE

eaa magazine 06 11

CARTAO DE EMBARQUE

TEXTO / TEXT ANTONIETA LÚCIO
FOTOS / PHOTOS SVG Tourism Authority

BOARDING PASS

Sao Vicente
e Granadinas
/St. Vincent and
the Grenadines
Encanto Caribenho/Caribbean charm

S

P/

ão Vicente e Granadinas é um paraíso localizado nas
Pequenas Antilhas, Caraíbas, constituído pela ilha de São
Vicente e pelos dois terços a norte da cadeia das Granadinas.

É uma ilha vulcânica caracterizada pela beleza das suas paisagens
e seus abismos rochosos, bem como pela sua vasta vegetação tropical.
La Soufriére, Richmond Peack, o Grand Bonhomme e o Monte Saint
Andrews, são as montanhas mais íngremes e por isso as mais conhecidas.
A capital, Kingstown, que fica na ilha de São Vicente, é muito bonita e
alegre. O mercado tem uma vasta paleta de cores, dada a diversidade
de frutas e legumes e os jardins botânicos deixam-nos sem palavras.
A ilha oferece lugares de grande atracção como as Cascatas Baleine e o
Mirador del Guardacostas, local onde se pode ver a Ilha de Granada e o
Monte Saint Andrews, um dos picos da cadeia de montanhas de São Vicente.
Na região da Mesopotâmia, pode visitar as zonas de cultivo de milho,
coco e amendoim, bem como fruta-pão e arroz. Os Jardins de Montereal
hospedam uma exuberante colecção de flores e plantas tropicais.
Quando passear pelas Ilhas Granadinas, não deixe de visitar Mustique.
É uma lindíssima ilha privada, onde os membros da realeza britânica
costumam passar ferias. O único hotel é o Cotton House que está
rodeado por uma extraordinária vegetação tropical.Yong Island,
Caliqua Bay e Petit São Vicente, completam o trio das ilhas privadas
aptas para um bom descanso. Em Caliqua Bay, pode desfrutar de
uma piscina numa lagoa rodeada de uma maravilhosa vegetação.
Se pretende um pouco mais de adrenalina, vá até Caouan.
Esta ilha tem um formato peculiar de meia-lua e tem a fama de
possuir as praias mais solitárias do Caribe, onde se podem realizar
inúmeros desportos aquáticos e visitar a povoação abandonada que
foi arrasada por um furacão, em 1921.
Pode-se visitar a igreja e as praias de Glossy Bay.
Por último, não deixe de passear pelas tranquilas povoações de
Union Island, por Clifton e Ashton, onde tem belas praias, hotéis e
algum comércio.
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aint Vincent and the Grenadines is a paradise located in
the Lesser Antilles, Caribbean. Its territory consists of
the main island of Saint Vincent and the northern twothirds of the Grenadines chain.

It is a volcanic island characterized by the beauty of its landscapes
and its rocky depths, as well as its vast tropical vegetation. La
Soufriere, Richmond Peack, Grand Bonhomme and Saint Andrews
Mount are the steepest hills and therefore the best known. The
capital, Kingstown, on the island of Saint Vicent, is very beautiful and
cheerful. The market has a wide color palette due to the diversity of
fruits and vegetables and the botanical gardens leave us speechless.
The island offers great attraction of places like the Baleine
Cascades and the Mirador del Guardacostas, where you can
see the island of Grenada and Saint Andrews Mount, one of
the peaks of the mountain chain of St. Vincent. In the region
of Mesopotamia, you can visit the areas of cultivation of corn,
coconut and peanuts, as well as breadfruit and rice. The Gardens
of Montreal host a collection of lush tropical flowers and plants.
When strolling through the Grenadines, be sure to visit Mustique.
It is a beautiful private island, where members of British royalty
often spend holidays. The only hotel is the Cotton House which is
surrounded by extraordinary tropical vegetation. Yong Island, Kalyke
Bay and Petit St. Vincent, complete the trio of private islands suitable
for a good rest. In Kalyke Bay, one can enjoy swimming in a pond
surrounded by the most wonderful vegetation. If you want a little
more adrenaline, go to Caouan. This island has a peculiar shape
of a half moon and is reputed to have the loneliest beaches of the
Caribbean, where you can perform numerous water sports and visit
the abandoned town that was devastated by a hurricane in 1921.
You can visit the church and the beaches of Glossy Bay.
Finally, be sure to walk through the quiet villages of Union Island,
Clifton and Ashton, where you have beautiful beaches, hotels and
some shops.
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LOOKING FOR

JOAO
PINA
by Vanessa Cardoso

RUI Unas, Maria Botelho Moniz, Inês Folque, JoÃo Pina

U

P/

m Livro Por Um Sorriso” é uma
das mais importantes missões
que motiva João Pina, o Campeão
Europeu de Judo, pelo segund ano
consecutivo.

Esta é uma acção solidária mensal dedicada às crianças
internadas na Pediatria do Hospital Santa Maria, em Lisboa.

A

E/

Book for a Smile” is one of the
most important missions that
motivates João Pina, the European
Judo Championship, for the second
consecutive year.

This is a solidarity initiative dedicated to children admitted
to the Pediatric Hospital of Santa Maria in Lisbon.

O judoca português endereça o convite a três figuras
conhecidas do grande público, para que com ele, contem
uma história às crianças. Esta tarde diferente que Pina
proporciona, com o apoio das publicações Impala, não é
apenas uma tarde diferente na Pediatria.
É, sim, um momento fora da rotina, em que as crianças
esquecem, por momentos, o motivo que as leva a um
internamento hospitalar. É o atenuar de um momento
de fragilidade. É o contacto mais próximo com caras que
vêem habitualmente na televisão, a representar vidas e
mundos tão diferentes da realidade. O brilho no olhar, o
sorriso rasgado e os abraços apertados entre todos, são
marcas que irão permanecer na memória de todos.

The Portuguese judoka has invited three well-known
people of the general public, so that along with him, they
tell a story to children. This different afternoon provided,
by Pina, with the support of Impala publications, is not
just a different afternoon in Pediatrics. It is rather a
moment out of routine, in which children forget for a
moment, the reason that lead them to the hospital.
It is the ease of a moment of weakness. It’s the closest
contact with faces they see regularly on television,
performing such different lives and worlds from reality.
The twinkle in the eye, the wide smiles and the tight
hugs among all of them is something that will remain in
everyone’s memory.

João Pina alegra o dia de inúmeras crianças.
Judoca de projecção internacional, atleta olímpico, que
também representa o Sporting Clube de Portugal, aluno
de Fisioterapia na Escola Superior de Saúde de Lisboa,
professor de judo na Associação Tempo de Mudar, em
Chelas, e pai de dois filhos.

João Pina cheers the days of countless children.
International judoka, Olympic athlete, who also
represents the Sporting Clube de Portugal, a student of
Physiotherapy at the Lisbon School of Health, teacher
of Judo at the Time for a Change Association in Chelas,
and father of two children.
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Os Valores da sua Marca / His values
Determinação / Determination
Sucesso / Success
Robustez / Robustness
Invencibilidade / Invincibility
Segurança / Security
Conquista / Conquest
Dados Biográficos / Biography
Data Nascimento 31/07/1981
Clube Sporting Clube Portugal
Categoria: 73 kg / 66 kg
Principais Resultados / Main National Results

2011 Campeão Europeu, Istambul / European Champion Istanbul
2010 Campeão Europeu, Viena / European Champion Vienna
2010 1.º Taça do Mundo de Lisboa / 1st World Cup Lisbon
2008 11.º Jogos Olímpicos de Pequim / 11th Beijing Olympics
2008 1.º Taça do Mundo Praga / 1st World Cup Prague
2007 5.º Campeonato da Europa / 5th European Championship
2004 7.º Jogos Olímpicos Atenas / 7th Athens Olympic Games
2003 5.º Campeonato do Mundo, Osaka / 5th World Championships, Osaka
2000/02/04/05/09 Campeão Nacional / National Champion
2001 1.º Taça do Mundo, Roma / 1st World Cup, Rome
2000 2.º Campeonato da Europa Juniores / 2nd Junior European Championship

Aos 30 anos, conta já com uma
carreira recheada de êxitos.
Em 2010, em Viena de Áustria,
conquistou o seu primeiro
título europeu e, um ano
mais tarde, em Abril de 2011
conquistou a medalha de ouro
no Campeonato da Europa,
em Istambul, sagrando-se
bicampeão europeu.
Já foi 6 vezes Campeão
Nacional, cinco das quais
como sénior e já conquistou 12
medalhas em Taças do Mundo,
Grand Priz e Grand Slam.

At the age of 30 he already
has a career filled with
achievements. In 2010 in
Vienna, Austria, he won his
first European title; a year
later, in April 2011 he won the
gold medal at the European
Championship in Istanbul
becoming champion of Europe
for the second time in a row.
He has been 6 times National
Champion, five of them as
a senior and has earned 12
medals in World Cups, Grand
Prize and Grand Slam.

A performance do judoca
suscitou a curiosidade de
alguns clubes europeus e foi o
TSV Abensberg, na Alemanha,
que o contratou na temporada
de 2001, ao serviço do qual
conquistou 6 medalhas.
Actualmente, o judoca está
a preparar-se para o seu
próximo grande desafio, os
Jogos Olímpicos de Londres,
em 2012.

The performance of the
judoka raised the curiosity
of some European clubs and
it was the TSV Abensberg,
Germany, that hired him
and for which he won six
medals.
Currently, the judoka is
preparing for his next
challenge, the London
Olympics in 2012.

JOÃO
PINA

JOÃO
PINA

O actual campeão
europeu da
modalidade
/ The current
European champion
of thIS sport
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DIARIO DE BORDO
BOARD DIARY

EDUARDO NASCIMENTO
E
I
m 1967, perenizou-se com o tema
“O Vento Mudou”, vencedor
do Festival RTP da Canção, e
representou Portugal no Festival
Eurovisão da Canção, realizado em Viena,
ficando em 12.º lugar entre dezassete
países. Eduardo Nascimento foi o primeiro
negro a pisar os palcos da Eurovisão.
Muitos anos mais tarde este tema viria a ser
gravado pelos Delfins, Adelaide Ferreira e
UHF... e ainda hoje todos sabemos a letra.
Conheça o homem por detrás do vento...
até porque é o nosso querido Director de
Security na euroAtlantic airways, de quem
tanto gostamos!

P/

Fiz viagens de sonho.
Viajei com gente com quem ainda, para
os que são vivos, mantenho laços de
amizade como a Julliete Greco, Chico
Buarque, Caetano Veloso, Percy Sledge,
Aznavour, Sandie Shaw, Françoise Hardy,
mestre Almada Negreiros, George Weah,
Presidente Mário Soares, Presidente
Jorge Sampaio, Presidente Mascarenhas
Monteiro (Cabo Verde), Presidente
Houphet Boigny (Costa do Marfim),
Presidente Agostinho Neto (Angola).
Lembranças e recordações.
Tantas, só contáveis através de conversas
de horas seguidas.
Houve muitas que marcaram mas a que
me ficou para sempre gravada foi uma
viagem Lisboa-RIO num B747 da Varig,
onde para se viajar em executiva tinha que
se usar gravata e em primeira tinha que se
usar fato completo. A viagem tinha como
objectivo participar numa assembleia
geral da IATA onde para além de cinco dias
de convívio com os melhores da indústria
conheci o então Secretário Geral, Dr. Knut
Hammarjold, irmão do Secretário Geral
da ONU Kunt Hammarjold e o Director da
IATA para África, Sassy n’Daye.
Mas sensações negativas também as tive
e a pior foi viajar num B747 da BA, de
Montreal para Dublin e depois Londres, de
pé e sem lugar para descansar um pouco.
Momentos de repouso, eram só mesmo
conseguidos com 2 ou três cobertores e
fechado numa das casas-de-banho.
Enfim, tanta coisa que se me perguntarem
que viagem gostaria de efectuar hoje talvez
não tivesse uma resposta convincente.
A minha viagem desejada é o somatório
das viagens de todos os que conseguem
concretizar neste acto simples, comum
mas ainda cheio de mistério e incógnitas.

Em 1967 perenizou-se com
o tema O Vento Mudou,
vencedor do Festival RTP
da Canção / Perpetuates
himself in 1967 with the
theme O Vento Mudou, winner
of the Festival RTP da Canção

n 1967, he became famous with the theme
“O Vento Mudou”, winner of the RTP Song
Contest, and represented Portugal in the
Eurovision Song Contest, held in Vienna,
ranking 12th among seventeen countries.
Eduardo Nascimento was the first black
man to set foot on the stage of Eurovision.
Many years later this song would be
recorded by Delfins, Adelaide Ferreira and
UHF... and until this day, everybody knows
the lyrics.
Meet the man behind the wind... also
because he is our beloved Director of
Security in euroAtlantic airways, whom we
all love!

E/

I have done dream trips.
I traveled with people who I still (for those
who are still alive) keep bonds of friendship
like Juliet Greco, Chico Buarque, Caetano
Veloso, Percy Sledge, Aznavour, Sandie
Shaw, Françoise Hardy, master Almada
Negreiros, George Weah, President
Mário Soares, President Jorge Sampaio,
President Mascarenhas Monteiro (Cape
Verde), President Houphet Boigny (Ivory
Coast), President Agostinho Neto (Angola).
Souvenirs and memories.
So many that would only be countable over
hours of conversation.
There have been many that have marked
but one that I will never forget was a trip
Rio Lisboa- RIO on a B747 from Varig,
where to travel in executive one had to wear
a tie and to fly in first class one had to wear
a suit. The trip aimed to attend a general
meeting of IATA where in addition to five
days of living with the best in the industry
I met the Secretary General, Dr. Knut
Hammarjold, brother of the UN Secretary
General Kunt Hammarjold and the IATA
Director for Africa, Sassy n’Daye.
But there were also negative feelings and
the worst was traveling on B747 BA from
Montreal to Dublin and then London, where
I was standing up and had no place to rest
a little. Moments of rest were achieved
when closed in a toilet with 2 or 3 blankets.
Anyway, so many things happened in my
life, that if you would ask me which trip I
would like to do today, I might not have a
convincing answer.
My desired trip is the sum of all trips of
those that can achieve this simple, common
act but still full of mystery and unknowns.

I do not know where I would go, I just know
that it will be where is peace.

Não sei para onde iria, só sei que será
para onde houver paz.
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Bruno SAo Vicente

Identidade.
Simbologia.
Poder.

Identity.
Symbology.
Power.

Revelam-se desvios aristocráticos através de
expressões de forma, que resultam em antagonismos
conceptuais.
Saboreiam-se prazerosos detalhes de feminilidade
em silhuetas cruas, agressivas e militares.
Surpreendem-se novas abordagens do óbvio,
destruindo as fórmulas em algo familiar, no entanto,
estranho ao paladar.
Expor insígnias de textura, e ultrapassar expectativas
ao criar armaduras.
Personificar referências icónicas pela desconstrução
estética.
Honrando imposições de estilo, desmembrando-as.
Insígnia é atitude.
A revelação da personalidade.
Uma expressão manifesta de estilo.
Analogias estéticas ganham vida com provocações
subtis de inspiração retro, chocando com uma pálida
construção gótica.
Insígnia é confusão, uma luta pela afirmação.
Uma melodia no tecido ganhando forma para revelar o
corpo numa geométrica perspectiva de sensualidade.
Insígnia é sexo.
Saturação do negro.
Ostentação luxuriante e delicada de cor quente.
“Highlights” de néon.
Brilhos metálicos que evocam as batalhas heróicas
da cidade.
Animal, tribal, grotesca.
Cosmopolita, cultural, chic.
Nós somos o que vestimos. Somos veículos.
Lembrando ontem, para melhorar o amanhã.

Revealing aristocratic deviations through
expressions of form, into conceptual antagonisms.
Savoring delightful details of femininity into raw
aggressive military silhouettes.
Surprising with new approaches of the obvious,
shattering formulas into something familiar, yet
untasted.
Exposing insignias of texture, overwhelming the
expectations by creating armors.
Impersonating iconic references by aesthetic
deconstruction.
Honoring impositions of style by dismembering
them.
Insignia is an attitude.
A revelation of personality.
A manifested expression of the ego.
Analogies of style coming to life from subtle
taunts of retro inspiration, clashing into a pale
gothic-like construction.
Insignia is confusion, a struggle for affirmation.
A melody of fabric coming together to reveal
anatomy on a geometric perspective of sensuality.
Insignia is sex.
Saturating darkness.
Lustful ostentation of delicate warm color.
Neon Highlights.
Metallic glimpses that evoke to heroic battlefields
within the city.
Animal, Tribal, grotesque.
Cosmopolitan, cultural, chic.
We are what we wear. We are vehicles.
Remembering yesterday, to improve tomorrow.

Nós somos Insígnia.

We are Insignia.
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Nuno
Baltazar
FOTOS / PHOTOS Ricardo Moutinho

marca Baltazar Maison-à-Porter tem a sua
origem no universo Nuno Baltazar reflectindo o
mesmo espírito sofisticado, romântico e couture,
mas desta vez para a casa: o corpo toma a forma
de um espaço, as peças uma segunda pele, os
ambientes experiências únicas.
Criada em Maio de 2009, a Baltazar Maison-à-Porter
diferencia-se na concepção e desenvolvimento das peças
associando simultaneamente a visão sensorial, romântica
e sofisticada de Nuno Baltazar ao traço racional e rigoroso
de Vítor Almeida. E é da intersecção das duas vontades,
das duas linguagens, que nascem peças inigualáveis,
rigorosas como um edifício, envolventes como uma peça de
roupa, feitas para amar.
Assumindo-se como uma marca de origem e produção
100% nacional, ao rigor do desenho associa-se a qualidade
dos materiais escolhidos e a experiência de artífices
experimentados do aço, madeira, ferro e latão que as
executam na perfeição.
Nas primeiras peças da colecção travellers, Nuno Baltazar
e Vítor Almeida recuperam ambientes, elementos gráficos,
paletas de cores e detalhes das mais emblemáticas
colecções do designer fazendo das madeiras naturais,
acabamentos em laca alto brilho, aço e latão polidos, espelho
bronze, veludo, cetim e pele os elementos protagonistas.
As primeiras experiências da marca foram vividas em Milão,
na Zona Tortona, no Porto, no The Oporto Show e em Londres
na 100% Design. A boa aceitação e o grande entusiasmo do
público e da imprensa fortaleceu a Baltazar Maison-à-Porter
levando-a à consolidação do projecto em Paris, prosseguindo
assim a viagem por entre experiências e sensações únicas.

Missão
+ emotional couture interiors
Visão
+ Concepção e desenvolvimento de peças associando
simultaneamente a visão sensorial, romântica e sofisticada
de Nuno Baltazar ao traço racional e rigoroso de Vítor
Almeida. Intersecção das duas vontades, das duas linguagens.
O que esperar
+ Peças inigualáveis, rigorosas como um edifício,
envolventes como uma peça de roupa, como uma segunda
pele, feitas para amar.
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he brand BALTAZAR Maison-à-Porter has its
origin in the universe Nuno Baltazar reflecting
the same sophisticated spirit, romantic and
couture, but this time for the house: the body
takes the form of a space, the pieces a second
skin, environments unique experiences.
Established in May 2009, BALTAZAR Maison-à-Porter
differentiates itself in designing and developing parts
associating simultaneously the sensory, romantic and
sophisticated vision of Nuno Baltazar to the rational and
rigorous trace of Victor Almeida. And it is the intersection
of the two wills, of the two languages, that unique pieces
are born, accurate as a building, engaging as a piece of
clothing, made for love.
Assumed as a brand of national origin and 100% national
production, with the rigor of the design comes the quality
of chosen materials and the know-how of craftsmen
experienced in steel, wood, iron and brass that perform
flawlessly.
In the early pieces of the travelers collection, Victor
Almeida and Nuno Baltazar recover environments,
graphics, color palettes and details of the most iconic
designer collections making from natural wood, high
gloss lacquer finishes, polished steel and brass, bronze
mirrors, velvet, satin and skin the starring elements.
The first experiences of the brand were lived in Milan,
in the Tortona zone, in Oporto, at The Oporto Show,
and in London in the 100% Design. The popularity
and enthusiasm of the public and press strengthened
BALTAZAR Maison-à-Porter leading to the consolidation
of the project in Paris, continuing the journey through
unique experiences and sensations.

MissION
+ emotional couture interiors
VisION
+ Design and development of pieces simultaneously
associating the sensory, romantic and sophisticated vision
of Nuno Baltazar to the rational and rigorous trace of Victor
Almeida. Intersection of the two wills, of the two languages.
WHAT TO EXPECT
+ Unique pieces, accurate as a building, engaging as a
piece of clothing, like a second skin, made for love.

Valores
+ emoção
+ rigor
+ sofisticação
+ envolvência

ValUES
+ emotion
+ rigour
+ sophistication
+ engagement

Colecção travellers collection
+ Marrakesh dos labirintos de uma das capitais africanas
mais vibrantes, nascem as peças Marrakesh.
Com elas entramos no interior dos riad, onde nos são
sussurrados os segredos guardados apenas por aqueles
que se aventuram nos misteriosos souks.
+ Desert do pôr-do-sol de um oásis remoto, as peças
Desert erguem-se com a inspiração da areia tórrida e dos
tesouros Berberes. Com acabamentos de laca alto brilho
e aplicações de latão polido e espelhos bronze, as peças
reflectem momentos únicos de um fim de tarde africano.
+ Ópera das majestáticas obras-primas líricas, as peças
Ópera recordam-nos a pureza e os detalhes interiores
das Óperas. Os acabamentos em laca alto brilho degradé,
as amplas formas iluminadas pela luz quente e ténue,
trazem-nos um vislumbre de estórias inesquecíveis.

Travelers collection
+ Marrakesh from the mazes of one of Africa’s most
vibrant capitals, Marrakesh pieces were born.
With them we enter the interior of the riad, where
we are whispered the secrets kept only by those who
venture into the mysterious souks.
+ Desert of the setting sun of a remote oasis, the Desert
pieces rise with the inspiration of the torrid sand and the
Berbers treasures. With high gloss lacquer finishes and
applications of polished brass and bronze mirrors, the
pieces reflect unique moments of an African evening.
+ Ópera from the majestic lyrical masterpieces, the
Opera pieces remind us of the purity and detailed interior
of the Opera houses. The high gloss lacquer gradient
finishes, the wide shapes illuminated by warm and
tenuous light, bring us a glimpse of unforgettable stories.
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TEXTO / TEXT ANTONIETA LÚCIO
FOTOS / PHOTOS aston martin

CYGNET

Elegante e distinto / Elegant and distinctive
Cygnet é um automóvel citadino de luxo; tem
a mesma filosofia de design da Aston Martin,
construção e atenção ao detalhe, aliado à
forma requintada das linhas. É um carro de
qualidade excepcional – apenas mais pequeno
/ Cygnet is the bespoke luxury commuter
car; it has the same Aston Martin
philosophy of design, craftsmanship and
attention to detail, allied to exquisite form
and surface language resulting in a car of
exceptional quality – just smaller

A

marca britânica, Aston Martin lançou a
sua mais recente aposta no mercado, o
Cygnet.

P/

E/

T

he British brand, Aston Martin
launched its latest investment in the
market, the Cygnet.

Tendo por base o Toyota iQ, o Cygnet
pretende ser a opção racional e citadina que
a Aston Martin oferece aos seus clientes.
Projectado para a cidade e equipado com o motor
1.33 a gasolina de 99 cavalos – o mesmo utilizado
no Yaris e Auris, além do iQ.

Based on the Toyota iQ, the Cygnet
aims to be the rational city option that Aston
Martin offers to its customers. Designed for
city and equipped with 1.33 petrol engine of
99 horses - the same used in the Yaris and
Auris, besides iQ.

Na versão de acesso, o Cygnet será apenas
comercializado com este motor associado a uma
caixa manual de cinco velocidades, mas a Aston
Martin indicou que o modelo irá estar disponível
com caixa automática de variação contínua.

In the entry version, Cygnet will only be sold
with this engine associated with a fivespeed manual gearbox, but Aston Martin
indicated that the model will be available with
Continuously Variable Transmission (CVT).

As prestações anunciadas dão conta que o
Cygnet será capaz de atingir em 11,8 segundos
os 100 km/h. As emissões de CO2 irão variar
entre 116 e 120 g/km, consoante a caixa de
velocidades (manual ou automática) escolhida.

The performances advertised that the Cygnet
will be able to achieve 100 km / h in 11.8
seconds. CO2 emissions will vary between
116 and 120 g / km, depending on the gearbox
(manual or automatic) of your choice.

Os materiais utilizados foram revistos,
nomeadamente no interior, para um maior
requinte e refinamento, de acordo com os
pergaminhos da casa inglesa. O exterior também
foi retocado, para o aproximar mais da linguagem
de estilo característica da Aston Martin.

The materials were reviewed, namely
the interiors for greater elegance and
refinement, according to the scrolls of the
British house. The exterior has also been
reworked, closer to the style characteristic of
Aston Martin

A marca britânica pretende produzir entre 1 000
e 2 000 unidades do pequeno citadino, mas só
poderá ser adquirido pelos seus clientes, ou
seja, por quem já for proprietário de um dos
desportivos da marca.

The British brand aims to produce between
1 000 and 2 000 units of this small commuter
car, but it can only be purchased by its
customers, meaning those who already own
an Aston Martin.

A casa de Gaydon revelou que o pequeno Cygnet
será comercializado em duas versões especiais
intituladas ‘Black’ e ‘White’. Como o nome indica,
ambas se distinguem pela cor da carroçaria e
dos acabamentos.

Gaydon’s house revealed that the small
Cygnet will be available in two special
versions titled ‘Black’ and ‘White’. As the
name indicates, both are distinguished by
body color and trim.

O Aston Martin Cygnet irá custar 30 995 libras em
Inglaterra, cerca de 36 mil euros.

The Cygnet will be priced at 30.995£ in
England, which means around 36.000 EUR.
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especificações:

Specifications:

Carroçaria
2 portas e 4 lugares
Grelhas frontais em alumínio
Entradas de ar laterais com detalhes em metal
Faróis de halogénio
Faróis traseiros em LED
Spoiler traseiro e lâmina difusora
Espelhos retrovisores à cor da carroçaria,
aquecidos, com recolha
Indicadores de mudança de direcção embutidos nos
espelhos exteriores
Limpa pára-brisas com sensores de chuva
Faróis dianteiros com sensores de luz
Faróis de nevoeiro frontais
Vidro traseiro com limpa-vidros
Sensores de estacionamento traseiros
Porta bagagens com acabamento brilhante

BODY
2 door body style with full width tailgate and 4 seats
Bright Aluminium front upper and lower grilles
Bright Metal side strakes with Magnum Silver mesh
Bi-halogen headlights
LED tail lamps
Rear spoiler and diffuser blade
Body coloured door mirrors, heated and electrically
retractable
Side turn indicators on outer door mirrors
Rain sensing wipers
Dusk sensing headlamps
Front fog lamps
Rear privacy glass with washer jet and wiper
Rear Parking sensors
Rear tailgate Bright finisher

Equipamento Interior
Sistema de GPS com Bluetooth
Climatização automática
Volante em pele cosido à mão e com controlo
áudio incorporado
Alavanca de velocidades em pele cosida à mão
Tecto em Alcântara cinza
4 tapetes com remate em pele
Detalhes interiores em alumínio
Retrovisor de encadeamento
Janelas eléctricas
Porta luvas com compartimento amovível
Compartimento de arrumação sob os bancos
traseiros
Acesso sem chave
Arranque sem chave
Painel multi-informações: áudio, velocidade média,
relógio, temperatura exterior, consumo médio e
actual de combustível
Airbags frontais: condutor e passageiro
Airbags de cortina laterais: condutor e passageiro
(frente e atrás)
Airbag de joelho de condutor
Airbag de assento com interruptor on-off
Aviso de cinto de segurança: condutor e passageiros
Cintos de segurança frontais com 3 pontos de apoio
com pré-tensores e limitadores de força
Cintos de segurança traseiros com 3 pontos de apoio
Sistema de segurança infantil ISOFIX
Apoios de cabeça traseiros amovíveis
Bancos traseiros com rebatimento individual

Interior Equipment
Portable Satellite Navigation system with integrated
Bluetooth mobile phone connection
Automatic climate-controlled air conditioning
Hand stitched leather steering wheel with audio switches
Hand stitched leather gearshift knob
Cirrus Grey Alcantara headlining
4 Piece floor mats with leather edge binding
Machined aluminium interior features
Electro-chromatic rear-view mirror
Electric Windows
Glovebox bag
Rear seat stowage tray under rear seats
Keyless Entry (driver and passenger doors plus boot)
Keyless Start
Mutli-information display: audio, average speed,
clock, outside temperature, current and average fuel
consumption
SRS front airbags: driver and passenger
SRS curtain shield airbags: driver and passenger
(front and rear)
Driver’s SRS knee airbag
Seat cushion airbag switch-off
Seat belt warning: driver, passenger and rear occupants
Front seat belts: 3-point ELR with pre-tensioners and
force-limiters
Rear seat belts: 3-point ELR
ISOFIX child restraint system
Removable rear head restraints
Rear seats 50:50 split folding

áudio
Rádio, CD, 6 altifalantes, compatível com MP3,
Windows Media Player (WMA) e MPEG (MP3)
Ligação auxiliar com entrada de 3,5 mm

Audio
Radio, CD, 6 Speakers including MP3, Windows Media
Player (WMA) and MPEG (MP3) audio file compatibility
3.5 mm auxiliary input socket

Dimensões
Comprimento: 3 078 mm
Largura: 1 680 mm excluindo espelhos retrovisores
Altura: 1 500 mm
Distância entre eixos: 2 000 mm
Distância entre pneus: 1 480 mm
Diâmetro de viragem: 4 m
Capacidade depósito: 32 L
Peso: 988 kg

Dimensions
Length: 3 078 mm
Width: 1 680 mm excluding mirrors
Height: 1 500 mm
Wheelbase: 2 000 mm
Front and rear track: 1 480 mm
Turning Circle: 4 metres (13.1 ft) kerb to kerb
Fuel tank capacity: 32litres
Kerb Weight: 988 kg

Consulte / Check
www.astonmartin.com
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CANADA
Fazer um périplo
pelo Canadá,
na tentativa
de percorrer
todos os cantos.
Desvelamos-lhe
algumas das
raras belezas
que pululam por
esse território…
/ We make a
tour through
Canada in an
attempt to
cover every
corner.
We unveil
some of the
rare beauties
that abound in
this area

TEXTO / TEXT Sílvia Pouseiro
FOTOS / PHOTOS Stock.XCHNG
Government of Yukon
Tourism Saskatchewan
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O

Canadá é o segundo maior país do
Mundo em extensão. A singularidade e a
originalidade de cada uma das diversas
províncias que o constituem, torna difícil
definir o Canadá. Escolha uma região e
tente desfrutar dela ao máximo. Quando regressar
mais vezes, terá as outras à sua espera.

P/

CANADA

C

anada is the second longest country
worldwide. The uniqueness and originality of
each of the various provinces that constitute
it, makes it difficult to define Canada.
Choose a region and try to enjoy it the
most. When you come back, the others will
be waiting for you.

E/

YUKON
NORTHWEST
TERRITORIES

NUNAVUT

BRITISH
COLUMBIA
SASKATCHEWAN

ALBERTA

NEWFOUNDIAND
AND LABRADOR
MANITOBA

QUEBEC
ONTARIO
Ottawa

Localização / Location
Ocupa grande parte da América do
Norte e estende-se desde o Oceano
Atlântico, a leste, até ao Oceano
Pacífico, a oeste. Ao norte o país é
limitado pelo Oceano Árctico.
/ It occupies a large part of North
America and it extends from the
Atlantic Ocean, east, to the Pacific
Ocean, in the west. To the north is
bordered by the Arctic Ocean.
Capital
Ottawa
Língua Oficial / Official Language
Inglês e Francês
/ English and French (Quebec)
Clima / Climate
Temperado continental (varia
dependendo da região)
/ Temperate continental (varies by
region)
População / Population
34 019 000 habitantes / inhabitants
(2010)
Moeda / Currency
(CAD) Dólar Canadiano
/ Canadian Dollar
Fuso horário / Time Zone
(UTC) 6 fusos horários / time zones
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PRINCE
EDWARD
ISLAND
NOVA
NEW
SCOTIA
BRUNSWICK

TERRANOVA e PENÍNSULA DE LABRADOR,
ILHA PRÍNCIPE EDUARDO, NOVA ESCÓCIA,
NEW BRUNSWICK

NEWFOUNDLAND and LABRADOR
PENINSULA, PRINCE EDWARD ISLAND,
NOVA SCOTIA, NEW BRUNSWICK

A província da Ilha Príncipe Eduardo é uma zona
rural cuja capital Charlottetown, deve o seu nome
à rainha Charlotte, esposa do rei George III da
Inglaterra. Semeada de casas vitorianas, igrejas
antigas e praças arborizadas, recomenda-se uma
visita à Catedral de São Pedro.
Em Terranova, ilha de formato triangular, o Parque
Histórico de L’Anse aux Meadows, é o primeiro
lugar do mundo reconhecido como Património
da Humanidade pela UNESCO. Na capital Saint
John’s existem duas importantes igrejas: uma
católica romana, a Basílica de São João Baptista,
com duas torres gémeas, e a Catedral de São João
Baptista, gótica e anglicana. No centro da cidade
poderá encontrar Water Street considerada a rua
mais antiga da América do Norte, que data do ano
1583. A Península de Labrador, em frente à Ilha de
Terranova, é uma extensão de terra praticamente
inabitada, em que se podem visitar os vilarejos de
pescadores.

The province of Prince Edward Island is a rural area
whose capital Charlottetown, is named for Queen
Charlotte, wife of King George III of England.
Dotted with Victorian homes, old churches and
squares lined with trees, we recommend a visit to
the St. Peter’s Cathedral.
In Newfoundland, the island of triangular shape,
the Historical Park L’Anse aux Meadows is the
first worldwide recognized as World Heritage by
UNESCO. In the capital Saint John’s there are two
important churches: a Roman Catholic Basilica
of St. John the Baptist, with two twin towers, the
Cathedral of St. John the Baptist, Anglican and
Gothic. In the city center you can find Water Street
considered the oldest street in North America,
dating from the year 1583.
The Labrador Peninsula, opposite the island of
Newfoundland, is almost uninhabited piece of land,
where you can visit the fishing villages.

Halifax, a capital da província da Nova Escócia, é
uma cidade com um pitoresco porto que mescla
arquitectura moderna e histórica. No Museu
Marítimo do Atlântico podem encontrar-se peças
mobiliárias relacionadas com o Titanic que
naufragou em 1912, tendo sido Halifax o centro
de resgate dos passageiros do navio. O Forte da
Cidadela, a Basílica de Saint Mary e a igreja de Saint
Paul são lugares a visitar.
Em New Brunswick está Saint John, a cidade mais
antiga do Canadá, na Baía de Fundy. Um centro da
cidade remodelado, que tem o mercado mais antigo
de todo o país, a Praça do Mercado. Tem a forma
de barco, cujo interior foi construído com a carcaça
do casco de uma antiga embarcação. O Museu de
New Brunswick foi o primeiro a ser construído no
Canadá. Nos arredores de Mocton existe a Colina
Magnética. Usufrua da seguinte experiência: pode
conduzir colina abaixo e parar o motor do carro e
soltar o travão, vai sentir que volta para trás, ou
seja, colina acima. Será que é uma ilusão óptica?

Aurora Borealis

Em algumas regiões
do Canadá é possível
vislumbrar a Aurora
Borealis. Entre Setembro e
Abril é a altura ideal para
assistir a este fenómeno –
o céu nocturno iluminado
por faixas de luz e arcos
coloridos e brilhantes.
/ In some regions of
Canada it is possible to
see the Aurora Borealis.
Between April and
September is the ideal time
to watch this
phenomenon - the night
sky illuminated by streaks
of light and bright and
colorful arches.

Halifax, the capital of the province of Nova Scotia,
is a town with a picturesque harbor that blends
modern and historic architecture. In the Maritime
Museum of the Atlantic can be found pieces
of furniture related to the Titanic which sank
in1912; Halifax was the center of the rescue ship
passengers. The Citadel Fort, the Basilica of Saint
Mary and the Church of Saint Paul are places to
visit.
In New Brunswick there’s Saint John, the oldest
city in Canada, in the Bay of Fundy. It has a
renewed city center with the oldest market
throughout the country, the Market Square. It has
the shape of a boat, whose interior was built with
the shell casing of an old boat. The Museum of
New Brunswick was the first to be built in Canada.
On the outskirts of Mocton there’s the Magnetic
Hill. Enjoy the following experiment: drive down
the hill and stop the engine of the car and then
release the brake, you will feel that you are
turning back, i.e., up the hill.
Is it an optical illusion?
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YUKON, NORTHWEST TERRITORIES, NUNAVUT

YUKON, NORTHWEST TERRITORIES, NUNAVUT

Nesta região norte, em que o frio e a neve são uma
constante todo o ano, habitam os inuit.
Em Abril de 1999 nasceu um novo território:
Nunavut, que significa “Nossa Terra”. A tundra
domina a paisagem, onde se podem apreciar
animais como alces, castores, raposas vermelhas,
ursos pardos, búfalos, ursos polares e focas.
Yukon, que deve o seu nome ao maior rio do
território, um dos maiores sistemas fluviais do
mundo, é conhecida como “a terra do sol da meia-noite” porque durante os três meses de Verão há
sol de forma contínua. A sua capital é Whitehorse,
cujo nome se deve à espuma criada pelas correntes
do rio que lembravam as crinas dos cavalos
brancos. Pela estrada do Alasca vislumbram-se
altos picos cobertos de neve como, por exemplo, o
Parque e Reserva Nacional Kluane onde se situa
o Monte Logan (5 959 metros), que surge no meio
de um imenso campo de gelo. Pode-se fazer a rota
da febre do ouro pelo rio Yukon, num dos barcos
que realizam este trajecto desde Dawson, o antigo
centro da febre do ouro, até Whitehorse.
Em Yellowknife, a capital dos Territórios, destaca-se o Lago Grande Escravo. No Vale de Mackenzie,
a igreja tem forma de iglo. Na costa do mar de
Beaufort, em Tuktoyaktuk, existe uma importante
exploração petroleira onde se podem ver os pingos,
montes de gelo que se levantam por cima da tundra,
e que vistos desde cima se assemelham a borbulhas
de água a ferver.

In this northern region, where cold and snow are
a constant throughout the year, the Inuit inhabit.
In April 1999 a new territory was born: Nunavut,
which means “Our land”. The tundra dominates
the landscape, where you can enjoy animals such
as moose, beavers, red foxes, grizzly bears, bison,
polar bears and seals.
Yukon, which owes its name to the largest river
in the territory, one of the largest river systems
in the world, is known as “the land of the
midnight sun” because during the three summer
months there’s sun continuously. The capital
is Whitehorse, which is named after the foam
created by river currents that resembled the
horsehair of white horses. By Alaska road one can
see high snowy peaks, for example, the Kluane
National Park and Reserve home to the Mount
Logan (5 959 meters), which arises amid a huge
ice field. You can do the route of the Gold Rush by
the Yukon River, in one of the boats that carry out
this route from Dawson, the former center of the
Gold Rush, to Whitehorse.
In Yellowknife, the capital of the Territories, there
is the Great Slave Lake. In the Mackenzie Valley,
the church has the shape of an igloo. On the coast
of the Beaufort Sea, in Tuktoyaktuk, there’s an
important oil exploration where you can see the
drops, ice mountains that rise above the tundra,
and seen from above look like bubbles of boiling
water.
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British Columbia é a província mais ao oeste do
Canadá e uma das regiões mais montanhosas da
América do Norte. A sua capital é Victoria, localizada
na ilha de Vancouver. Na parte antiga da cidade, na
Praça Bastion, há um labirinto de ruas e praças.
Existe também o famoso Butchard Garden e os
Jardins das Borboletas, um jardim tropical com
milhares de espécies. Na ilha de Vancouver pode-se
fazer uma expedição de observação de baleias.
A cidade de Vancouver situa-se entre o mar e
as montanhas, onde a natureza se mescla com
uma arquitectónica moderna e prédios históricos.
Residências vitorianas e modernos arranha-céus
contrastam com escarpadas montanhas, e as enseadas
e os bosques misturam-se nas zonas residenciais.

British Columbia is the most western province of
Canada and one of the most mountainous regions
of North America. Its capital is Victoria, located on
Vancouver Island. In Old Town, in Bastion Square,
there is a maze of streets and squares.
There is also the famous Butchart Garden
and Butterfly Gardens, a tropical garden with
thousands of species. In Vancouver Island one can
make a whale watching expedition.
The city of Vancouver is located between the
sea and the mountains, where nature blends
with modern architecture and historic buildings.
Victorian houses and modern skyscrapers contrast
with steep mountains and creeks and the woods
blend in residential areas.

Folha de Plátano
/ Maple Leaf

A folha de plátano
encontra-se na
bandeira do Canadá
e é símbolo nacional.
No Canadá ela é
encontrada em
grandes quantidades.
/ The maple leaf is in
the flag of Canada
and is a national
symbol. In Canada
it is found in large
quantities.
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The Prairie Provinces
Manitoba, Saskatchewan and Alberta

Manitoba é constituída por rios, lagos, planícies
e pântanos. Winnipeg, a sua capital, conhecida
como a cidade dos 100 000 lagos, possui uma vida
cultural bem animada. Manitoba abriga igualmente
o Jardim Internacional da Paz - o maior jardim do
Mundo dedicado à paz mundial. Regina é a capital
de Saskatchewan, onde existe um enorme parque
ao redor de um lago artificial onde fica a fonte de
Trafalgar, trazida de Londres em 1939.
As Montanhas Rochosas é uma cordilheira que
se estende por mais de 200 quilómetros ao longo
da fronteira que separa as províncias de Alberta e
British Columbia. Dela fazem parte dois parques
nacionais, o de Banff e o de Jasper, que permitem
contactar com a natureza e a vida selvagem.
Une-os a Estrada dos Glaciares, a estrada mais
famosa do Canadá. O Parque Nacional Banff, o mais
antigo do Canadá, tem fontes de água revitalizantes
onde se pode desfrutar das águas termais e das
águas sulfurosas, que fervem a 40 graus centígrados
todo o ano. Pode ir até ao topo da montanha Sulphur
através de teleférico, podendo alcançar uma vista
deslumbrante.
Próximo existe o Lago Louise, uma das jóias das
Rochosas, símbolo da beleza desta região. Este lago
encontra-se num pequeno vale de glaciares e está
circundado de montanhas cujos picos estão cobertos
de neve. Ao nascer do sol consegue-se ver as águas
do lago espelhadas. Daqui pode-se fazer uma
caminhada até à Planície dos Seis Glaciares, um
caminho que poderá levar entre cinco e seis horas.

Manitoba consists of rivers, lakes, plains and
swamps. Winnipeg, its capital, known as the
city of 100 000 lakes, has a lively cultural life as
well. Manitoba is also home of the International
Peace Garden - the world’s largest garden
dedicated to world peace. Regina is the capital
of Saskatchewan, where there is a huge park
around an artificial lake with its Trafalgar
fountain, brought from London in 1939.
The Rocky Mountains is a mountain range that
stretches over 200 kilometers along the border
between the provinces of Alberta and British
Columbia.
It includes two national parks, Banff and
Jasper, which allow contact with nature and
wildlife. Glacier Road unites them, it is the
most famous road in Canada. Banff National
Park, the oldest in Canada, has revitalizing
water fount where you can enjoy the hot springs
and sulphurous waters that boil at 40 degrees
Celsius all year round. You can go to the top
of Sulphur Mountain via cable car, reaching a
breathtaking view.
Near there is Lake Louise, one of the jewels of
the Rockies, symbol of the beauty of this region.
This lake is located in a small glaciers valley
and is surrounded by mountains whose peaks
are covered with snow.
At sunrise can be seen the mirrored waters of
the lake. Here you can take a stroll to the Plain
of Six Glaciers, a path that could take between
five and six hours.

O nome da província de Alberta é uma homenagem
à filha da Rainha Vitória. A sua capital Edmonton
tem uma vida cultural intensa e é conhecida pelos
seus vales e rios tal como pelos festivais de música.
Tem o West Edmonton Mall, o gigantesco centro
comercial, o maior do Mundo, com mais de 800 lojas,
um parque aquático, uma piscina com ondas, uma
praia artificial, um hotel, um campo de golfe, uma
montanha russa e uma pista de patinagem.
Calgary, outra cidade situada entre as Montanhas
Rochosas e as pradarias, é povoada de arranha-céus
e centros financeiros. Da Torre de Calgary pode-se desfrutar da vista das Montanhas Rochosas, a
pradaria e a cidade.
Churchill, é um pequeno povoado conhecido por ser
a “Capital mundial dos ursos polares”.
É o único porto árctico de Manitoba e permanece
aberto desde Julho a Outubro, pois o resto do ano
é impossível pois as suas águas estão congeladas.
Um espectáculo a não perder é ver os ursos polares
ao redor do povoado, à espera que a Baía fique
completamente congelada para passarem para o
outro lado e permanecerem ali durante o Inverno e a
Primavera, caçando focas.
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The name of the province of Alberta is a tribute
to Queen Victoria’s daughter. Its capital,
Edmonton, has a rich cultural life and it is
known for its rivers and valleys as well as for
music festivals. It has the West Edmonton Mall,
the largest in the world, with over 800 shops, a
water park, a wave pool, an artificial beach, a
hotel, a golf course, a roller coaster and a track
skating.
Calgary, another city lying between the Rockies
and the prairies, is populated by skyscrapers
and financial centers.From the Calgary Tower
you can enjoy the view of the Rocky Mountains,
the prairie and the city.
Churchill is a small town known as the “world’s
capital of polar bears.” It is the only Arctic port
of Manitoba and remains open from July to
October, as the rest of the year it is impossible
because its waters are frozen. A show not to be
missed is to see polar bears around the town,
waiting for the bay to be completely frozen to
pass to the other side and stay there during the
winter and spring, hunting seals.
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AS PROVÍNCIAS DA PRADARIA
MANITOBA, SASKATCHEWAN E ALBERTA
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TIFF
Festival Internacional de
Cinema de Toronto / Toronto’s
International Film Festival
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É um festival de cinema que decorre
durante 10 dias no mês de Setembro, em
Toronto. Este festival, que é realizado
desde 1976, é considerado um dos
festivais mais importantes da indústria
cinematográfica mundial. Este ano terá
lugar entre 8 e18 de Setembro / It is a film
festival that takes place during 10 days in
September in Toronto. This festival, which
takes place since 1976, is consideredone
of the most important festivals of the
film industry worldwide. This year will be
held from September 8 to18

32 eaa magazine 06

ONTARIO

ONTARIO

Os contrastes também imperam por Ontário: áreas
urbanas e zonas rurais com vinhedos, belos lagos e
florestas ricas e viçosas. Nesta província situam-se
Toronto, a maior cidade do Canadá, e a bela capital
de Otava, como também as Cataratas do Niágara.
Toronto, cidade cosmopolita e multicultural, significa
ponto de encontro: de culturas, de arte, de história.
Cortada por diversos rios e riachos, possui vários
parques e praias. Tem a rua mais comprida do
mundo: Yonge Street com os seus 1 900 km de
extensão, e a mais alta estrutura livre do Mundo, a
CN Tower, com 553,3 metros. Pode-se visitar o ROM
(Royal Ontario Museum), com mais de 6 milhões de
peças que o tornam o maior museu do Canadá.
Uma cidade paralela esconde-se debaixo do asfalto.
É a “cidade underground”, que serve de abrigo para
os milhares de transeuntes que percorrem as ruas,
enquanto o Verão não chega. Denomina-se “Path”,
que significa “caminho”, e aqui não existem carros,
casas ou avenidas. É o maior complexo subterrâneo
de lojas do mundo, com os seus 27 quilómetros de
extensão.
Otava possui uma rica história nacional com os seus
inúmeros museus e galerias. O Festival de Inverno
Winterlude (esculturas em gelo) e o Festival das
Tulipas na Primavera são eventos a comparecer.
As Cataratas do Niágara situam-se na cidade com
o mesmo nome. Localizam-se no rio Niágara na
fronteira entre os Estados Unidos da América e o
Canadá, e são exploradas pelos dois países.
Este agrupamento de massivas quedas de água
foram formadas há mais de 10 000 anos pelo
derretimento do último glaciar continental o que fez
com que o lago Erie mudasse a direcção das suas
águas, e o levasse a desaguar no Lago de Ontário.
São formadas por três cataratas separadas (a queda
canadiana Horseshoe Falls com 54 metros de altura
e 675 de comprimento; as quedas americanas com
64 metros de altura e 305 metros de comprimento e
o Véu da Noiva). Para preservar a área em seu redor
foi criado o Park Queen Victoria em 1887, o primeiro
parque canadiano. Um passeio de barco leva os
turistas aos pés da queda canadiana.
Fica a magia de um cenário único.
De Ontário vai para Quebec, uma província de língua
francesa.

The contrasts also prevail in Ontario: urban and
rural areas with vineyards, beautiful lakes and
rich and lush forests. In this province are located
Toronto, Canada’s largest city, and the beautiful
capital of Ottawa, as well as Niagara Falls.
Toronto, cosmopolitan and multicultural city,
means meeting point for different cultures, art,
history. Cut by several rivers and streams, it has
several parks and beaches. It has the world’s
longest street, Yonge Street with its 1 900 km
long, and the highest freestanding structure in
the world, the CN Tower, 553.3 meters.
You can visit the ROM (Royal Ontario Museum),
with more than 6 million pieces that make it
the largest museum in Canada. A parallel city
lurks beneath the asphalt. It is the “underground
city” that serves as shelter for the thousands of
pedestrians who walk the streets, while summer
doesn’t arrive.
It is called “Path”and here there are no cars,
homes or streets. It is the largest underground
complex of shops in the world, with its 27 km long.
Ottawa has a rich history with its many national
museums and galleries. The Winter Festival
Winterlude (ice carvings) and the Tulip Festival in
spring are events to attend.
The Niagara Falls are located in the city with
the same name. They are located on the Niagara
River on the border between the United States
and Canada, and are exploited by both countries.
This group of massive waterfalls were formed
more than 10 000 years by the melting of the
last continental glacier which caused Lake Erie
to change the direction of its waters, and cause
them to drain into Lake Ontario.
They comprise three separate waterfalls (the
Canadian Horseshoe Falls drop 54 meters high
and 675 long, the American Falls with 64 meters
high and 305 feet long and the Bridal Veil Falls).
To preserve the area around it Queen Victoria
Park was created in 1887, the first Canadian park.
A boat ride takes tourists to the Canadian falls.
It is the magic of a unique setting.
From Ontario it goes to Quebec, a Frenchspeaking province.

QUEBEC

QUEBEC

A maior província do Canadá é também uma
província cheia de contrastes. A Cidade de Quebec,
à beira do rio São Lourenço, é a única cidade
fortificada da América do Norte rodeada por uma
muralha que mede 4 quilómetros de comprimento,
e foi declarada pela UNESCO “Jóia do Património
Mundial”. Aqui, encontra-se a Basílica de Nossa
Senhora, a igreja católica mais antiga do Canadá.
Nos arredores da cidade encontra-se outra basílica,
a Basílica Romana de Santa Ana de Beaupré com as
suas duplas agulhas.
Montreal, onde convivem diferentes culturas, possui
um centro histórico riquíssimo, a “Velha Montreal”.
O Quarteirão dos Espectáculos, é uma “praça” que
respira festa e cultura durante todo o ano e onde se
situa, entre outros, o Palácio das Artes, que engloba
vários museus e teatros. Igrejas pululam nesta
cidade. A Catedral de Maria Rainha do Mundo é uma
cópia da Basílica de São Pedro em Roma.
Esta região possui as formações montanhosas mais
antigas do mundo, com mais de 600 milhões de anos.

The largest province in Canada is also a province
full of contrasts. The City of Quebec, along the
St. Lawrence River, is the only fortified city
in North America surrounded by a wall that
measures 4 kilometers long, and was declared
a UNESCO “World Heritage Jewelry”. Here, is the
Basilica of Our Lady, the oldest Catholic church
in Canada. On the outskirts of town is another
basilica, the Roman Basilica of Sainte-Anne-deBeaupré with its double needles.
Montreal, where different cultures live, has a rich
historical center, the “Old Montreal”.
The Quarter of Shows, is a “square” that breaths
festivals and culture throughout the year and
where it is located, among others, the Palace
of Arts, which includes several museums and
theaters. Churches abound in this city. Mary
Queen of the World Cathedral is a copy of the
St. Peter’s Basilica in Rome.
This region has the oldest mountain formations
in the world with more than 600 million years.
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Conhecida como
Cidade Invicta,

pelo facto da população
ter sempre afirmado a sua
vontade contra imposições e
invasores, o Porto é a segunda
maior cidade de Portugal, e
um dos destinos turísticos
mais antigos da Europa.
Um património monumental
e artístico vasto e muito rico,
o Vinho do Porto, os amplos
espaços dedicados ao lazer e a
sua vida cultural são algumas
das razões que o convidam a
visitar a cidade, que prima pela
hospitalidade da sua gente.
Embrenhe-se nesta cidade,
que ela está à nossa espera!
34 eaa magazine 06

/Known as the
Invicta City,

because the population
has always asserted its will
against impositions and
invaders, Oporto is the second
largest city of Portugal, and
one of the oldest tourist
destinations in Europe.
A monumental and artistic
heritage, vast and very rich
artistic heritage, the Port wine,
the wide spaces dedicated to
leisure and its cultural life are
some reasons that invite you
to visit the city, well-known for
the hospitality of its people.
Delve into this city, it is
waiting for us!
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presentando uma mistura do novo e do antigo em
impressionantes contrastes, o Porto exige um
passeio demorado e vagaroso. Nada como fazer o
trajecto de eléctrico à beira-rio ou andar de barco
passando pelas seis pontes. São inúmeros os
pontos de interesse turístico que esta cidade oferece.
A Estação de São Bento que possui uma cobertura de vidro
e ferro fundido e cujo átrio está revestido com vinte mil
azulejos que ilustram a evolução dos transportes além
de retratarem cenas da história e vida portuguesas. Foi
edificada no princípio do séc. XX no preciso local onde
existiu o Convento de S. Bento de Avé Maria.
A Torre dos Clérigos, obra barroca construída em pedra
de granito na primeira metade do século XVIII, é um dos
monumentos mais simbólicos da cidade. Com os seus 75
metros de altura, possui uma escadaria interior com cerca
de 240 degraus que vale a pena subir, pois a fantástica vista
panorâmica que se alcança do alto da torre sobre a cidade
e o rio Douro é deslumbrante. Avista-se a zona da Baixa e
o Centro Histórico, o qual foi classificado como Património
Cultural da Humanidade pela UNESCO em 1996.

P/

Imponente Sé
/ Imposing Cathedral
A Sé Catedral possui
belas talhas, pinturas,
esculturas, tesouros
de arte sacra e uma
rosácea românica,
além da bonita Capela
Baptismal, revestida de
mármores policromos, e
belos azulejos barrocos
no claustro e varanda.
/ The cathedral has fine
carvings, paintings,
sculptures, treasures
of religious art and
a Romanesque rose
window, and the
beautiful baptismal
chapel, covered with
polychrome marbles,
and beautiful baroque
tiles in the cloister and
the balcony.
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A Casa de Serralves, sede da Fundação de Serralves,
é local obrigatório. Localizada no Parque de Serralves,
estende-se harmoniosamente por 18 hectares de
belíssimos jardins, numa atmosfera romântica e bucólica.
O Mercado do Bolhão é o mercado mais emblemático da
cidade. Remonta a 1850, com uma estrutura singular e dois
pisos. O seu nome deve-se ao facto de ter existido nas suas
imediações uma bica que se chamava “Fonte do Bolhão”.
A Pérgula é um local romântico à beira-mar, flanqueado
por um pequeno jardim, que vai variando a sua tonalidade
com a luz solar. É ideal para apreciar o pôr-do-sol, pois à
hora do crepúsculo, o sol pousado no mar e o avermelhado
do céu originam um cenário magnífico.
A Casa da Música, construída para a Capital Europeia
da Cultura em 2001, é uma dinâmica e moderna sala de
concertos dedicada à criação e celebração da música numa
grande diversidade que vai desde o jazz à música clássica.
O Porto deu nome a um vinho que é muito conhecido nos
quatro cantos do Mundo: o vinho do Porto. O vinho do Porto é
doce e fortificado sendo produzido a partir das uvas que são
cultivadas nesta região do Douro. A partir daqui são enviadas
para as caves de Vila Nova de Gaia, onde o vinho é preparado
e envelhecido. As variedades de vinho do Porto são imensas,
sendo este vinho, um dos mais famosos a nível mundial. As
inúmeras caves do Vinho do Porto em Vila Nova de Gaia
erguem-se em frente ao centro histórico do Porto, e
constituem uma importante atracção turística.
Poder-se-á também dar um salto ao Museu do Vinho do
Porto, instalado no rés-do-chão do armazém do Cais Novo.
Jardins não faltam na cidade. O Jardim de São Lázaro, o
mais antigo jardim municipal do Porto, por onde pululam
antigas tílias, magnólias e acácias. O Jardim do Passeio
Alegre, situado nas margens da foz do Douro, possui árvores
centenárias, sendo um dos mais apreciados pelos portuenses.
As ruínas pré-romanas da Citânia de Sanfins, um dos
achados arqueológicos mais importantes da Península
Ibérica, apresentam inúmeros vestígios da época do Neolítico,
mas também existem achados da era romana. O Museu
Arqueológico da Citânia de Sanfins fica nas proximidades e é
dedicado à conservação deste notável património histórico.
São muitos os motivos para que o Porto mereça a Sua
visita... ponha-se a caminho…
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eaturing a mix of new and old in stunning
contrasts, Oporto requires a long, slow ride.
Nothing like the tram route along the river or ride a
boat going through the six bridges. Are numerous
the tourist attractions that this city offers.
The São Bento train station has a cover glass and cast
iron; its lobby is covered with twenty thousand tiles
illustrating the evolution of transport as well as portraying
scenes from Portuguese history and life. It was built in the
beginning of the twentieth century in the same spot where
once stood the convent of S. Bento de Avé Maria.
The Clerigos Tower, Baroque work built in granite stone
in the first half of the eighteenth century, is one of the
most symbolic monuments of the city. With its 75 meters
high, it has an interior staircase of about 240 stairs worth
climbing as the fantastic panoramic view at the top of the
tower over the city and the Douro River is breathtaking.
One can see the downtown area and the Historic Center,
which was classified as World Cultural Heritage by
UNESCO in 1996.
The Serralves House, head office of the Serralves
Foundation, is a mandatory site. Located in the Serralves
Park it extends harmoniously for 18 acres of beautiful
gardens, in a romantic and bucolic atmosphere.
The Bolhão Market is the most emblematic market of the
city. Dating back to 1850 it has a unique structure and two
floors. Its name is due to the fact that there was a spout in
the vicinity that was called “Bolhão Fountain.”
The Pérgula is a romantic spot by the sea, flanked by a
small garden, which varies its tone with sunlight. It is
ideal to enjoy the sunset, since at twilight, the sun sitting
on the sea and the red sky originate a magnificent setting.
The Music House (Casa da Música), built for the European
Capital of Culture in 2001, is a dynamic and modern concert
hall dedicated to the creation and celebration of music in a
wide variety ranging from jazz to classical music.
Oporto gave its name to a wine that is well known in the
four corners of the globe: Port wine. Port wine is sweet
and fortified being produced from grapes that are grown
in this region of the Douro. From here they are sent to
the cellars of Vila Nova de Gaia, where wine is made and
aged. The varieties of Port wine are immense, and this
wine is one of the most famous worldwide.
The numerous Port wine’s cellars in Vila Nova de Gaia
stand in front of the historic center of Oporto, and
constitute a major tourist attraction. We can also go to
the Port Wine Museum located on the ground floor of the
New Dock warehouse.
Gardens abound in the city. The Garden of Saint Lazarus,
the oldest garden city of Oporto, where swarming old
linden trees, magnolias and acacias. The Passeio Alegre
garden, located on the banks of the Douro estuary, has
ancient trees, being one of the most appreciated by the
inhabitants of Oporto.
The pre-Roman ruins of Citânia de Sanfins, one of the
most important archaeological findings from the Iberian
Peninsula, have several traces of the Neolithic era,
but there are also findings from the Roman era. The
Archaeological Museum of Citânia de Sanfins is nearby
and is dedicated to the conservation of this remarkable
historical heritage.
There are many reasons why Oporto deserves Your visit...
put yourself on the way ...
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Uma forma diferente
de estar na moda
/A different way
to be in fashion
P/

N

os dias de hoje, com crises económicas a invadirem
o nosso caminho, já não estamos disponíveis para
gastar tudo numa qualquer loja qualquer que dita a
moda. Esse tempo já acabou. Com essa transformação
de pensamento, veio também uma nova vaga de
criatividade na forma como gastamos dinheiro.
Contudo, neste artigo não iremos falar de temas dramáticos
e repetitivos, mas sim de coisas que nós mulheres adoramos,
mesmo em tempo de crise: MODA!
No ano de 2011 “o ser diferente está na moda”, pelo menos a
forma de compramos roupa mudou muito. Já não somos aquela
multidão que vai à mesma loja comprar aquele blazer ou aquela
saia comprida que todas têm. Não “vale” ter roupa repetida e
parecida com a da amiga, muito menos da mesma marca.
O que está verdadeiramente na moda, é comprar peças
originais em locais originais. Trazer uma mala daquela viagem
de sonho a Laos e Cambodja, uma pulseira de prata do México,
uma saia comprida da Índia, e misturar com peças básicas
compradas numa loja básica de um centro comercial.
A proveniência das roupas hoje em dia ganha outro significado,
pois sabemos que essas peças serão muito mais difíceis de serem
vistas numa amiga. Mas não é só uma questão de poupar ou de
ser diferente, é também a falta de paciência e de tempo que as
mulheres têm de ir ao shopping depois do trabalho ou então no
fim-de-semana repleto de pessoas. Por isso, os sites de venda
online (lojas virtuais) ganham um enorme destaque nas nossas
vidas. No conforto da nossa casa, na companhia de um copo de
vinho e de uma boa música, acedemos a sites fantásticos, como a
ASOS, o eBay, a Nisika (de bijutaria), entre outros.
O sucesso destas lojas virtuais foi de tal ordem, que as próprias
marcas conhecidas nos centros comerciais, como a ZARA, H&M,
Victoria Secret, entre outras, também aderiram a esta tendência.
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owadays, with economic crises invading our path, we
are not ready to spend all our money in a regular shop
that claims to dictate fashion. Those days are over.
With this transformation in thought, along came a new
wave of creativity in how we spend money.
However, in this article I will not speak of a dramatic and repetitive
themes, such as the economic crisis everyone is going through, but
about one thing we women love, even in times of crisis: FASHION!
In the year 2011 “being different is in fashion”, at least the
way we buy clothes has changed a lot. We’re no longer the
crowd that goes to the same shop to buy that jacket or skirt
that everyone will have. Having the same or similar items of
clothing as your friend is totally “out of fashion”! What is truly
fashionable is to buy original items in original places.
Bringing a bag from that dream trip to Laos and Cambodia or
a silver bracelet from Mexico, a long skirt from India, and mix
it with a basic item purchased from a basic shop at a shopping
center. The origin of the clothes nowadays has another meaning,
because we know that these items of clothing will be much
more difficult to be seen on a friend. It is not just a question of
saving money or being different that this change has occurred;
it is also due to the lack of patience and time that women have.
Going shopping after work or in the weekends has become for
women in our days a waste of time, and a stressful moment.
There are other solutions, for modern women, such as online
shopping where women are able to purchase their goods, in
the comfort of their homes, along with a glass of wine and good
music, we can access fantastic sites such as ASOS, eBay, Nisika
(jewelry), among others.
The success of these stores was such that well-known brands
in shopping malls such as Zara, H&M, Victoria Secret, among
others, also joined this trend.

FASHION
Para algumas pessoas, onde me incluo também, o divertido
mesmo de estar na moda, é procurar locais diferentes para
comprar, “puxar” pela imaginação, procurar e mergulhar numa
profunda missão de muita paciência e divertimento. Encontrar
roupas diferentes, em locais originais e giros. Essa missão inclui
lojas vintage, onde encontramos roupas com cortes clássicos,
únicas e baratas. As lojas são diferentes, bem decoradas e apesar
das peças não estarem propriamente na moda, são eternamente
peças com muito estilo. Inclui também stockmarkets e feiras de
artesanato espalhadas pelo mundo, entre elas, a titulo de exemplo,
a Feira de Artesanato de Lisboa, o Camden Town (Londres),
Portobello Market (Londres), os souks (mercados) marroquinos,
onde para além de comprar roupa e bijutarias podemos regatear o
preço, até o acharmos justo para o nosso bolso, algo que seria de
todo impossível fazer numa loja.
Outra forma de usufruir de “roupa nova” no nosso armário,
sem gastar um tostão, é trocar as nossas com a das nossas
amigas. Um movimento muito utilizado nos dias de hoje nas
capitais europeias (sim por causa da crise). Podemos trocar
as vezes que quisermos, emprestar ou até mesmo trocar de
vez. É uma forma de não gastarmos dinheiro e de renovar
por completo o nosso armário. Convém é termos amigas
com um corpo parecido ao nosso, senão é um desastre.

For some people, including me, the real fun of being in
fashion, is to look for different places to buy, to “defy” the
imagination, to search and dive into a deep mission of a lot
of patience and fun. Finding different clothes in original and
cute locations! This mission includes vintage shops, where
we find clothes with classic cuts, unique and inexpensive.
The shops are different, well decorated and despite the
items not being fashionable or up to date, they are eternally
stylish pieces. It also includes stock markets and craft fairs
around the world, including, by the way, the Craft Fair of
Lisbon, Camden Town (London), Portobello market (London),
the Moroccan souks (markets), where in addition to buying
clothes and jewelry we can haggle the price, until we find it
fair, something that would be utterly impossible to make in
a store.
Another way to enjoy “new clothes” in our closet without
spending a penny is to exchange ours with our friends.
A trend widely used today in European capitals (because of
the crisis of course!). We can exchange as often as we like,
borrow or even exchange for good. It is a way not to spend
money and to thoroughly revamp our wardrobe. It will be
convenient to have friends with a body like ours otherwise it
will be a disaster.

O que está verdadeiramente na moda são os sites de
aluguer de roupas, malas e sapatos de alta-costura.
Em vez de gastar uma fortuna naqueles sapatos Louboutin
ou naquela mala da Hermés que tanto desejou, pode alugar
pelos dias que pretender qualquer mala, sapato ou vestido
que sempre sonhou. O drama de comprar um vestido
comprido para um casamento e nunca mais poder vesti-lo
acabou, pois podemos alugar um vestido da Gucci e devolvê-lo após a festa e não temos que nos sentir culpadas por
termos o vestido pendurado no armário. Poderá encontrar
estas peças em Bobags (aluguer de malas de marcas de
luxo), www.bestathire.co.uk/rent/Handbags/11,
www.fashionhire.co.uk e www.rentmeahandbag.com.
Outra forma de estar na moda e de comprar é recorrer aos
serviços de um Consultor de Imagem, que poderá melhorar o
nosso visual, indicando cores que nos favoreçam mais, roupas
que assentem na perfeição no nosso corpo, cortes e cores de
cabelo mais adequados ao nosso tom de pele e de olhos.
Para além disso, ainda podemos ser assistidos por um
“Personal Shopper”. Muitas das mulheres e homens
considerados ícones da moda, são na verdade assistidos por
um personal shopper. Poupa-se tempo e compra-se de forma
inteligente roupas que nos favorecem – porque nem tudo o
que está na moda nos fica bem – e recebemos uma opinião
profissional e honesta.
Os Blogues de moda são um fenómeno que está a revolucionar
a forma como vestimos e interagimos com a moda. Questionam
a moda, inovam, dão ideias e criam tendências. Os criadores
de Blogues são fãs de moda. Estes Blogues dão-nos ideias
diferentes de locais onde podemos comprar objectos de desejo
e criar grandes tendências de moda entre conversas e trocas
de ideias entre os próprios leitores e bloguistas. São fontes de
informação e formadores de opiniões.
(ex: www.thesartorialist.blogspot.com, Maria Guedes, Stylista)
No fundo, o mais importante é sentirmo-nos bem com aquilo
que vestimos e/ou procurar fazer aquilo que nos dá mais
prazer, seja isso, ir a um centro comercial, ir a uma Loja
Vintage, alugar uma mala de luxo, mergulhar nas confusões
dos souks, comprar online ou recorrer a um personal shopper.
O importante é divertirmo-nos sempre e tirar maior proveito de
todas as situações.

What are truly in fashion are the sites of rental clothing,
shoes, bags and haute couture. Instead of spending a fortune
on those Louboutin shoes or that bag from Hermes that you
desired so much, you can rent by the day (or days) any bag,
shoe or dress you want and which you have always dreamed
of. The drama of buying a long dress for a wedding and never
be able to wear is over because we can rent a Gucci dress
and return it after the party and won’t have to feel guilty for
having the dress hanging in the closet forever. You can find
these pieces in Bobags (rental of luxury brand bags)
www.bestathire.co.uk/rent/Handbags/11, www.fashionhire.co.uk
and www.rentmeahandbag.com.
Another way to be trendy and buy is to use the services of
an image consultant who can improve our looks, indicating
colors that best suit us, clothes that fit on our body perfectly,
haircuts and colors best suited to our skin tone and eye
color. In addition, we can still be assisted by a “Personal
Shopper”. Many women and men who are considered fashion
icons are actually assisted by a personal shopper. It saves
time and one buys in a smart way clothes that fit us wellbecause not everything that is trendy looks good on us – and
we receive a professional and honest opinion.
Fashion blogs are a phenomenon that is revolutionizing the
way we dress and interact with fashion.
They question fashion, innovate, provide ideas and create trends.
The bloggers are fans of fashion. These blogs give us
different ideas of where we can buy objects of desire and
create great fashion trends between conversations and
exchanging ideas amongst readers and bloggers.
They are sources of information and decision-makers.
(eg www.thesartorialist.blogspot.com, Maria Guedes, Stylista)
Basically, the most important thing is to feel good about what
we wear and look and / or do what gives us more pleasure,
whether it is going to a mall, to a vintage shop, rent a luxury
bag, dive on the confusions of the souks, shop online or use a
personal shopper.
The important thing is to have fun and always get the most
out of every situation.
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ente imaginar um mundo sem
árvores. Não é fácil, não será
certamente bonito e mais que tudo,
não é habitável. As árvores, aparecem
em vários tamanhos, cores e feitios –
estão catalogadas aproximadamente oitenta
mil espécies diferentes em todo o mundo – e
têm todo o tipo de utilidade, (quer para garantir
a continuidade da nossa vida e do ecossistema
em geral, na produção de oxigénio, absorção
de poluição, e habitat para todas as espécies),
quer igualmente para alimentar a nossa alma.
A sua perenidade e estatura imponente são
marcos de reflexão e fontes de inspiração.
Elas marcam momentos, lugares e vidas.
Fazem tão parte da nossa vida que muitas vezes
nem pensamos nelas, e por isso o desafio que
aqui deixamos para um passeio em Lisboa para
conhecer o espólio florestal da cidade.
Olaias, jacarandás, magnólias, dragoeiros,
palmeiras-das-canárias, castanheiro-da-índia,
tílias-prateadas, ciprestes e belas-sombras,
são algumas das 114 espécies de árvores que
encontramos em Lisboa.
A associação “Árvores de Portugal” organiza
por isso, gratuitamente, passeios pedestres
através de jardins e parques da cidade,
acompanhado de biólogos e olisipógrafos que
darão uma diferente perspectiva sobre estas
nossas fiéis amigas as suas virtudes e papel
na geografia de Lisboa. Aprenderemos que
apenas a palmeira-das-vassouras, o pinheiro-manso e o teixo são de origem portuguesa.
As árvores mais exóticas da cidade foram
trazidas de todo o mundo e plantadas ao longo
do século XIX e XX. A pouco e pouco, ganharam
grande porte e hoje não podemos olhar para
elas sem pensar a quantidade de histórias
que, se falassem, teriam para contar. Ficamos
igualmente a saber as suas características, os
seus frutos e a utilidade que o Homem lhe deu
ao longo dos tempos. Mas mais importante
que tudo, recorda-nos que a preservação do
nosso ecossistema depende de nós e o muito
que podemos aprender com ele, é um “deverprazer” que todos temos.
Como nota final, deixamos a sugestão de
participar neste espólio da cidade. Se conhecer
uma árvore de características excepcionais,
sejam estas de raridade, idade ou beleza, basta
enviar fotografias e informação de localização
da árvore à Autoridade de Floresta Nacional.
O processo correrá oficialmente a partir daí e
quem sabe um dia, sentado à sombra dessa
mesma árvore, não receberá a visita de mais
um grupo de curiosos na sua rota de passeio
pedestre pelas árvores de Lisboa...
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Uma
manha
com as
arvores
de Lisboa
/One
morning
with the
trees of
Lisbon
TEXTO / Francisco Alves Dias
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ry to imagine a world without
trees. It is not easy, it isn’t certainly
beautiful and most of all is not
habitable. The trees come in
various sizes, colors and shapes –
there are nearly eighty thousand different
species catalogued around the world - and
have all sorts of usefulness (not only to
ensure the continuity of our life and the
ecosystem in general, the production of
oxygen, absorb pollution, and habitat for
all species), but also to feed our soul.
Their imposing stature and longevity are
hallmarks of reflection and sources of
inspiration. They mark moments, places
and lives. They are part of our lives, that
most of the times, we don´t even think
about them, so the challenge that we leave
here is to walk around Lisbon town and
meet the city´s forest estate.
Judas trees, jacaranda, magnolia, dragon
trees, palm-of-the-canary, chestnut,
cloves, lime and silver, and beautiful
cypress-shadows are some of the 114
species of trees found in Lisbon.
The association “Trees of Portugal”
organizes free hiking through city parks
and gardens, along with biologists and
Lisbon researchers that will give a different
perspective on these, our faithful friends,
their virtues and role in the geography of
Lisbon. We will learn that the only palmbroom, the stone pine and yew-tree are of
Portuguese origin. The city’s most exotic
trees were brought from all over the world
and planted throughout the nineteenth
and twentieth century. Little by little, they
grow big and now we cannot look at them
without thinking, if they spoke, they would
have so many stories to tell. We also
learn their characteristics, their fruits and
utilities that man gave them over the years.
But more important, it reminds us that the
preservation of our ecosystem depends on
us and how much we can learn from it, it is
a “duty-pleasure” that we all have.
As a final note, we leave the suggestion to
participate in this city assets, if you know
a tree of exceptional features, whether
of rarity, age or beauty, just send photos
and location information of the tree to the
National Forest Authority. The process will
officially run from there and maybe one
day, sitting in the shade of that tree, who
knows...you will not receive a visit from
another group of onlookers on their path
through the trees of Lisbon...
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Fundação

Realizar
um Desejo
Make-A-Wish

Zé Manel

Bárbara

assistiu a um jogo no estádio
do SL Benfica e conheceu os
jogadores / watched a game
in the SL Benfica’s stadium
and met the players

no / at RIP CURL
PRO-SEARCH PENICHE

TEXTO / TEXT Mariana Tavares
FOTO / PHOTO Make-A-Wish
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A

missão da Fundação
Realizar Um Desejo, afiliada
portuguesa da Make-A-Wish®
Internacional, é realizar
desejos de crianças e jovens,
entre os 3 e os 18 anos, com doenças
graves, progressivas, degenerativas ou
malignas, para lhes levar um momento
de alegria e esperança.

No entanto, o desejo de uma criança
portuguesa é totalmente organizado
e financiado pela Fundação Realizar
um Desejo que presta também apoio
a outras afiliadas quando esteja em
causa a realização dos desejos de
crianças estrangeiras em território
português.

Para uma criança gravemente doente
ver o seu desejo realizar-se significa que
nada é impossível, significa recuperar
a esperança e a força para continuar
a lutar, significa poder esquecer por
uns momentos a sua doença e ser
simplesmente uma criança.

Como Nasceu

A Fundação Realizar um Desejo não
põe limites à fantasia da criança e faz
todos os possíveis para realizar o “seu”
desejo, que pode ser: encontrar-se
com alguém famoso, querer fazer
uma viagem, ser “alguém” por um dia,
receber um objecto, etc. Para isso, é
grande o trabalho de preparação, desde
contactar as personalidades; organizar
as viagens (dando especial atenção às
condições físicas da criança) e planear
tantas outras actividades.
Pertencer a uma organização
internacional, de âmbito universal
como a Make-A-Wish® Internacional,
permite uma maior eficiência e,
também, a possibilidade de realizar
desejos fora do País.
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A inspiração para o nascimento da
Make-A-Wish® remonta a 1980, em
Phoenix, no Estado do Arizona, nos EUA,
quando uma criança de 7 anos, Chris
Greicius, adoeceu com leucemia. O seu
sonho era ser polícia por um dia. Um
grupo de agentes do Departamento de
Polícia do Arizona decidiu proporcionarlhe a realização do seu sonho
oferecendo-lhe um uniforme feito à sua
medida, um capacete, um distintivo,
e ainda uma viagem de helicóptero. A
felicidade daquela criança ao realizar
o seu desejo serviu de inspiração a um
grupo de pessoas para criar o que é hoje
a Make-A-Wish®. A Fundação Make-AWish® Internacional realiza os desejos
de crianças e jovens que têm a sua vida
em risco com doenças graves, para lhes
levar esperança, força e alegria.
A Fundação Make-A-Wish® tornou-se na
maior organização de “wish granting” do
mundo. A Make-A-Wish® Foundation of
America realiza os desejos de crianças

nos Estados Unidos da América, Guam e
Porto Rico, através de 65 filiais.
A Fundação Make-A-Wish®
Internacional realiza os desejos de
crianças fora do território dos EUA,
presentemente em mais de 35 países
nos 5 continentes.
Com a generosidade de doadores e de
mais de 30 000 voluntários, a Fundação
Make-A-Wish® já realizou mais de
225 000 desejos em todo o mundo,
desde o seu início. Em cada 30
minutos, algures no mundo, é realizado
um desejo pela Make-A-Wish®.
A Make-A-Wish® recebeu
recentemente o reconhecimento oficial
da ONU e é hoje uma das organizações
de beneficência mais conhecida e
respeitada a nível mundial.
Actualmente a Make-A-Wish® Portugal
trabalha em parceria com o IPO Lisboa,
com o Hospital Santa Maria, Hospital
Dona Estefânia, Hospital Santa Cruz,
Hospital Garcia de Orta, Hospital
Amadora Sintra, Hospital Pediátrico
Coimbra, IPO do Porto. Até ao final
do ano contamos estar presentes nos
Hospitais de Faro e Portimão, bem como
no Hospital de São João, no Porto. A
nossa equipa de voluntários já conta com
100 membros no território nacional. Até
hoje foram realizados 65 desejos cerca
de 45 aguardam realização. Temos como
objectivo realizar 60 desejos em 2011.

T

he mission of the Make-A-Wish®
Foundation, a Portuguese
affiliate of Make-A-Wish®
International, is to fulfill
wishes of children and young
people between 3 and 18 years, with
severe, progressive, degenerative or
malignant diseases, to bring them a
moment of joy and hope.
For a seriously ill child to see his
wish come true means that nothing is
impossible; it means regaining hope
and strength to fight, it means one can
forget for a moment the illness and
just be a child.

The Make-A-Wish® Foundation
puts no limits to the child’s fantasy
and makes every effort to fulfill
“his” desire, which may be: to meet
someone famous, want to make a trip,
be “someone” for a day, receive an
object, etc.
To do this, there is great preparation
work, since contacting famous
personalities; organizing trips (paying
particular attention to the physical
condition of the child) and many other
planning activities.
Belonging to an international
organization of universal scope as the
Make-A-Wish® International, allows a
more efficient and also the possibility of
carrying out wishes outside the country.
However, the wish of a Portuguese
child is fully organized and sponsored
by the Make-A-Wish® Foundation
that also provides support to other
affiliates when the achievement of
the wishes of foreign children in
Portuguese territory are at stake.

How it was born
The inspiration for the birth of the
Make-A-Wish® dates back to 1980, in
Phoenix, Arizona, USA, when a 7 year
old Chris Greicius, fell ill with leukemia.
His dream was to be a policeman for a
day. A group of agents of Arizona Police
Department decided to provide him with
the realization of his dream by offering
him a tailor-made uniform, a helmet,
a badge, and a helicopter tour.
The happiness of that child to fulfill his
wish has inspired a group of people to
create what is now the Make-A-Wish®.
The Foundation Make-A-Wish®
International grants wishes of children
and young people who have life-threatening with serious illnesses,
to bring them hope, strength and joy.
The Foundation Make-A-Wish® has
become the largest organization of
“wish granting” of the world.

Currently, the Make-A-Wish®
Portugal works in partnership with
the IPO Lisbon, Hospital Santa Maria,
Dona Estefania Hospital, Santa Cruz
Hospital, Hospital Garcia de Orta,
Hospital Amadora Sintra, Coimbra
Pediatric Hospital, and Oporto IPO.
By the end of the year we intend to be
in hospitals in Faro and Portimão, as
well as the Hospital of St. John Oporto.
Our team of volunteers already has
100 members in the country. Until the
present date, 65 wishes have been
conducted; about 45 wishes await
fulfillment. We aim to make 60 wishes
come true in 2011.

The Make-A-Wish® Foundation of
America grants wishes to children in the
United States, Guam and Puerto Rico
through 65 branches. The Foundation
Make-A-Wish® International grants
wishes of children outside the U.S.,
currently in over 35 countries on five
continents. With the generosity of donors
and more than 30 000 volunteers, the
Foundation Make-A-Wish has conducted
more than 225 000 wishes around the
world since its beginning.
Every 30 minutes somewhere in the
world, a wish is fulfilled by Make-A-Wish®.
The Make-A-Wish® has recently received
official recognition from the UN and is
now one of the charities most well known
and respected throughout the world.

Consulte / Check
ww.makeawish.pt
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Visite os
Museus
locais
Visit
the local
museums

ISTAMBUL

ISTANBUL

antiga Bizâncio e Constantinopla é a maior cidade Turca e a quinta maior do mundo. Tem sido e continua a ser um
local de culturas e Etnias, que tanto contribuem para a riqueza cultural, histórica e arquitectónica da cidade,
com inúmeras mesquitas, sinagogas, igrejas, palácios e outros edifícios que seguramente merecem ser conhecidos
/ formerly Byzantium and Constantinople is the largest Turkish city and the fifth largest in the world. It
has been and still is a place of ethnicities and cultures, which both contribute to the cultural, historic and
architectural wealth of the city with numerous mosques, synagogues, churches, palaces and other buildings
that certainly deserve to be known

8

AM

Comece o dia com um café da manhã bem oriental... pão, azeitonas,
tomates, pepinos, queijo branco, mel e chá turco negro.
Depois, desafiamo-lo a conhecer esta cidade repleta de misticismo.
/ Start your day with a very oriental breakfast... bread, olives, tomatoes,
cucumbers, white cheese, honey and black Turkish tea.
Then we challenge you to visit this city full of mysticism.

Almoco
Lunch
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Não deixe de experimentar um pouco de tudo o que
a gastronomia turca tem para lhe oferecer.
É o terceiro país do mundo onde melhor se come.
Experimente os Sis kebap, churrascos no espeto,
ou as beringelas recheadas acompanhadas de
espinafres com creme de iogurte. Não pode faltar
a baklava na sobremesa, um delicioso folhado de
nozes. Acompanhe a sua refeição com um raki, a
bebida alcoólica mais popular feita de anis.
/ Be sure to try a little of everything that Turkish
cuisine has to offer. It is the third best country in the
world to eat.
Try Sis kebap, barbecue rotisserie, or stuffed
eggplant stuffed sided by spinach and yogurt cream.
You cannot miss the baklava for dessert, a delicious
pastry with walnuts. Accompany your meal with raki,
the most popular alcoholic drink made of
 aniseed.

10

AM

Faça um passeio na parte mais antiga da
cidade que fica junto ao Corno de Ouro, estuário
de uma ribeira e antigo porto natural de
Constantinopla. É muito extenso compreende o
lado europeu e asiático do Estreito do Bósforo.
Entre os seus encantos turísticos encontram-se do lado europeu, a Basílica de Santa
Sofia (da Divina Sabedoria). No lado asiático
destacam-se os bairros da moda, Uskudar e
Kadikoy e as ilhas dos Príncipes.
/ Take a walk in the oldest part of town that lies
along the Golden Horn, an estuary of a river
and ancient natural port of Constantinople. It
comprises a very large European and Asian
side of the Bosporus Strait. Among its tourist
charms are, on the European side, the Hagia
Sophia (Holy Wisdom); on the Asian side stand
out the fashion neighborhoods, Kadikoy and
Uskudar and the islands of the Princes.

Mesquita Azul
Blue Mosque
Há muitos bares, cafés, restaurantes e discotecas. Istambul
tem um leque de diversões para todos os gostos e idades,
quer seja durante o dia ou durante a noite.
A vida nocturna de Istambul está cheia de lugares para se
divertir e os turcos saem muito à noite, pois são um povo
bastante alegre. Pode ir a discotecas ou bares, dançar música
internacional e turca e desfrutar uma autêntica noite oriental.
Existem alguns lugares onde pode experimentar os famosos
chás turcos. Este tipo de lugar chama-se “cay bahcesi” ou
jardins de chá. Também pode saborear um café turco, chá
negro ou o delicioso chá de maçã. Não deixe de experimentar,
também, as bebidas típicas turcas: sahlep, ayran e boza.
/ There are many bars, cafes, restaurants and nightclubs.
Istanbul has a wide range of entertainment for all tastes and
ages, whether by day or night.
Istanbul´s nightlife is full of places to have fun and the Turks
go out a lot at night because they are very cheerful people.
You can go to discos or bars, dance international and Turkish
music and enjoy an authentic oriental night.
There are some places where you can experience the famous
Turkish tea. This kind of place is called “Cay bahcesi” or tea
gardens. You can also enjoy a Turkish coffee, black tea, or the
delicious apple tea. Be sure to try also typical Turkish drinks:
sahlep, boza and ayran.

A Mesquita de Arap, ainda constitui o
melhor exemplo da arquitectura gótica
em Constantinopla. O edifício encontra-se
próximo da margem norte do Corno de
Ouro. Está rodeada de lojas de artesanato.
O Palácio de Topkapi foi construído por
Mehmet II, o conquistador, logo após a
conquista de Constantinopla, em 1453, e
foi a residência dos sultões durante três
séculos. Actualmente o Palácio está dividido
em várias salas de exposição com objectos
valiosos, roupas e relíquias sagradas para
os muçulmanos, como os pêlos da barba do
profeta Maomé e a marca do seu pé.
/ The Arap Mosque is still the best example
of Gothic architecture in Constantinople.
The building is near the northern shore
of Golden Horn. It is surrounded by craft
shops. The Topkapi Palace was built by
Mehmet II the Conqueror, soon after the
conquest of Constantinople in 1453 and
was the residence of the Sultans for three
centuries. Today the Palace is divided into
several exhibition rooms with valuable
objects, clothes and sacred relics to
Muslims, like the hair of the beard of the
Prophet Muhammad and the mark of his
foot.

A Basílica de Santa Sofia, também conhecida como Hagia Sophia,
que significa “Sagrada Sabedoria” é um imponente edifício
construído entre 532 e 537 pelo Império Bizantino para ser a
catedral de Constantinopla, actualmente Istambul. Foi convertida
em mesquita em 1453 até ser transformado em museu, em 1935.
A Mesquita Azul ou Mesquita do Sultão Ahmed foi construída
entre 1609 e 1616 e está situada no bairro de Eminonu, em
frente da Basílica de Santa Sofia. Estes dois monumentos estão
separados por um majestoso jardim.
/ The Saint Sophia Basilica, also known as Hagia Sophia, which
means “Holy Wisdom”, is an imposing edifice, built between 532
and 537 by the Byzantine Empire to become the cathedral of
Constantinople, now Istanbul. It was converted into a mosque in
1453 to be transformed into a museum in 1935. The Blue Mosque
or Sultan Ahmed Mosque was built between 1609 and 1616 and is
located in the district of Eminonu, opposite Hagia Sophia. These
two monuments are separated by a magnificent garden.

A noite
Atnight

www.michaelbuble.com

Balenciaga S/S ‘12 Pre Collection

TEXTO / TEXT Carina Metello

MICHAEL JACKSON

THE IMMORTAL WORLD TOUR
O Rei do Pop ainda reina / The King of Pop still reigns
04 a 27 Dez Dec 04 to 27 2011
www.cirquedusoleil.com

Moma © 2011 Deana Lawson
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Michael
Buble

Pronto-a-vestir/Ready to Wear
Primavera -Verão / Spring-Summer

Este ano, a série anual do MoMA New Photography expande para mostrar
o trabalho de seis artistas, com o objectivo de capturar a diversidade e
abrangência internacional do trabalho fotográfico contemporâneo.
New Photography 2011: Zhang Dali, Moyra Davey, George Georgiou, Deana
Lawson, Doug Rickard, Viviane Sassen inclui a obra de Dali (China), que usa
materiais originais, incluindo arquivos chineses, livros e periódicos, para
rastrear a linhagem de propaganda feita durante o Grande Salto Adiante de
Mao Tse Tung e Revolução Cultural. Davey (Canadá), cuja fotografia apresenta
selos, carimbos e endereços de retorno que têm acrescidos em cada fotografia
analógica elementos que são particularmente singulares nestes tempos digitais.
Georgiou (Inglaterra), que olha para a Turquia moderna, que procura manter
a sua tradição e paisagem entre a onda que se aproxima de ocidentalização e
desenvolvimento. Lawson (EUA), cujo trabalho apresenta a experiência dos Afroamericanos, com uma ênfase particular na figura humana e forma, em retratos
poderosamente íntimos de pessoas de todas as esferas da vida. Rickard (EUA),
cujas fotografias documentam os rostos turvos de pessoas e desmoronando
cidades americanas como capturado pela lente de Google Streetview, e explorar
as questões da pobreza, raça, privacidade. Sassen (Holanda), que incorpora
imagens de pessoas e lugares do continente Africano, na tentativa de recapturar
os seus sonhos surreais e as memórias de crescer no Quénia. Os artistas em
New Photography 2011 abordam a imagem a partir de perspectivas muito
diferentes, fazendo uma combinação verdadeiramente dinâmica.

P/

E/
This year, MoMA’s annual New Photography series expands to feature the
work of six artists, with the aim of capturing the diversity and international
scope of contemporary photographic work. New Photography 2011: Zhang
Dali, Moyra Davey, George Georgiou, Deana Lawson, Doug Rickard, Viviane
Sassen includes the work of Dali (China), who uses original source materials,
including Chinese archives, books, and periodicals, to trace the lineage of
propaganda made during Mao Tse Tung’s Great Leap Forward and Cultural
Revolution. Davey (Canada), whose mailed-photograph grids feature the
stamps, postmarks, and return addresses that have accreted on each
photograph—analog elements that are particularly unique in these digital
times. Georgiou (England), who looks at modern-day Turkey as it seeks to hold
on to its traditions and landscape amid the oncoming wave of Westernization
and development. Lawson (U.S.), whose work showcases the African American
experience, with a particular emphasis on the human figure and form, in
powerfully intimate portraits of people from all walks of life. Rickard (U.S.),
whose photographs document the blurred faces of people and crumbling
American cities as captured by the Google Streetview lens, and explore issues of
poverty, race, and privacy. Sassen (The Netherlands), who incorporates images
of the people and places of the African continent in an attempt to recapture
her surreal dreams and memories of growing up in Kenya. The artists in New
Photography 2011 approach image-making from very different perspectives,
making for a truly dynamic combination.
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No mundo da moda, as colecções de pronto-a-vestir são geralmente apresentadas por
casas de moda em cada estação, durante
um período conhecido como Fashion Week.
Isto ocorre numa cidade base, e as mais
proeminentes incluem Londres, Nova Iorque,
Milão e Paris, e são realizadas duas vezes
por ano: a mostra Outono / Inverno ocorre em
Fevereiro, enquanto as colecções Primavera /
Verão são apresentadas em Setembro e Outubro.
Linhas menores incluindo as colecções Cruise e
Pré-Outono, que aumentam o valor de venda de
uma marca, são apresentadas separadamente,
a critério do designer. A semana do pronto-a-vestir ocorre separadamente e mais cedo do
que a de alta-costura.
A próxima é em Paris. A formação é sempre
composta por famosos da moda, como Vivienne
Westwood, Mouret Rouland, Stella McCartney e
muito mais.
Este ano promete ser tão fabulosa como sempre.
P/

In high-end fashion, ready-to-wear collections
are usually presented by fashion houses each
season during a period known as Fashion Week.
This takes place on a city-wide basis, and the
most prominent of these include London, New
York, Milan and Paris, and are held twice a yearthe Fall/Winter shows take place in February,
whilst Spring/Summer collections are shown in
September and October. Smaller lines including
the Cruise and Pre-Fall collections, which add
to the retail value of a brand, are presented
separately at the designer’s discretion.
Ready-to-wear fashion weeks occur separately
and earlier than those of haute couture.
The next one is in Paris. The lineup always consists
of fashion stalwarts like Vivienne Westwood,
Rouland Mouret, Stella McCartney and more.
This year promises to be as fabulous as always.

E/

Combinando dança, música e efeitos visuais inspiradores,
Michael Jackson- The Immortal World Tour do Cirque du Soleil
dá vida ao legado incrível de Jackson como o rei do pop.
O espectáculo tem como objectivo dar aos antigos e novos fãs
uma experiência de concerto de rock alimentada pelo repertório
de Jackson, de canções de sucesso e pela arte do Cirque du Soleil.
Jamie King, um ex-dançarino, é ao mesmo tempo guionista e
director do espectáculo. King foi seleccionado por Jackson para
dançar na sua tournée Dangerous que começou em 1992.
Depois de visitar Neverland e vendo o lugar mágico que é, King
decidiu incorporar a sua experiência no espectáculo.
Nem todos podem ir a Neverland, mas através deste
espectáculo, a fantasia e a maravilha da antiga residência de
Jackson vai ser algo que os fãs de todo o lado podem desfrutar.

P/

Combining dance, music and awe-inspiring visuals, Cirque
du Soleil’s Michael Jackson The Immortal World Tour brings to
life Jackson’s incredible legacy as the king of pop. The show is
aimed at providing fans both old and new with a rock concert
experience fueled by Jackson’s repertoire of hit songs and the
artistry of Cirque du Soleil .
Jamie King, a former dancer, is both writing and directing the
show. King was selected by Jackson to dance in his Dangerous
Tour, which started in 1992. After visiting Neverland and seeing
what a magical place it is, King decided to incorporate his
experience into the show. Not everyone can go to Neverland, but
through this show the fantasy and wonder of Jackson’s former
residence will be something that fans everywhere can enjoy.

E/

P/
Um entertainer mundial de classe, Michael Buble, fica íntimo
com o seu público com os ensaios da tournée e concertos
Ao nos aproximarmos da estrela canadiana Michael Buble e da
sua quase esgotada SA Tour, tem sido dada a oportunidade às
audiências de ver um lado mais pessoal dele... os ensaios da
tournée ao vivo!
A reputação do canadiano de 31 anos como um dos entertainers
do mundo de sucesso é até agora lendária.
Parte do seu charme irresistível é a sua modéstia.
Buble afirma que o seu espectáculo é uma festa, e a sua função é
entreter, levando o público “para fora” por um par de horas, mas
quando se o vê ao vivo – está a ver um cantor no seu melhor!
Um de seus últimos ensaios foi gravado para ser transmitido
nos websites locais, e mostra uma intimidade com a música, e
senso de humor que são exclusivamente Michael Buble.
Desde que entrou na cena musical em 2003, a venda de discos de
Buble em todo o mundo ultrapassou os 13 milhões de unidades.
O single Everything do seu mais recente álbum Call Me
Irresponsible, também marca a viagem mais rápida para N.o 1
em três anos nos tops.

World class entertainer, Michael Buble, gets intimate with his
audiences with tour rehearsals and concerts
As we near Canadian star Michael Buble’s nearly sold-out SA
Tour, audiences have been given the opportunity to see a more
personal side of him… his live tour rehearsals!
The 31 year old Canadian native’s reputation as one of the
world’s accomplished ‘entertainers’ is by now legendary.
Part of his irresistible charm is his modesty.
Buble claims that his show is a party, and his job to entertain
you, taking you “away” for a couple of hours, but when you see
him live – you’re getting a singer on top of his game!
One of his recent rehearsals was recorded for broadcast on the
venues state-of-the-art website, and shows an intimacy with the
music, and sense of humour that are uniquely Michael Buble.
Since bursting into the music scene in 2003, Buble’s collective
worldwide record sales have exceeded 13 million units.
The hit single “Everything”, off his latest album “Call Me
Irresponsible”, also boasts the fastest trip to No.1
in three years on Billboards Adult Contemporary chart.

E/
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AS
LAGRIMAS
AMARGAS
DE PETRA
VON KANT
The
Bitter
Tears of
PETRA
VON KANT

P/
Com encenação de Cristina
Carvalhal e Nuno Carinhas,
Exactamente Antunes é quase tudo e
o seu contrário: comédia romântica,
folhetim lisboeta, documentário social,
musical americano, falso melodrama.

Staged by Cristina Carvalhal and
Nuno Carinhas, Exactamente Antunes
is almost everything and its opposite:
a romantic comedy, a serial from
Lisbon, a social documentary, an
American musical, a false melodrama.

E/

de/by Georg Buchner

Exactamente
Antunes

de/by Jacinto Lucas Pires
a partir de/based on Nome de Guerra
de/by José de Almada Negreiros

de/by
Rainer Werner Fassbinder

Petra von Kant é uma
estilista de sucesso
extremamente arrogante
e egocêntrica, que tem
como única pessoa
próxima, a sua secretária.
Um dia, apaixona-se por
uma jovem aspirante
a modelo chamada
Karin, que vai morar em
sua casa e vai usá-la
enquanto precisar.

SALA GARRETT
16 a 26 Fev ‘12
4.ª - Sáb 21h / Dom 16h
Feb 16 to 26 ‘12
Wed - Sat 21h / Sun 16h

Pedro Filipe Marques

a partir de/based on Alexandre Herculano
Sala Estúdio
18 Dez a 29 Jan 4.ª - Sáb 21h15 / Dom16h15
Dec 18 to Jan 29 Wed - Sat 21h15 / Sun 16h15
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LEAR

a partir de/based on Rei Lear
de/by William Shakespeare
Considerada por vários
críticos a obra-prima de William
Shakespeare, a peça retrata a
natureza humana nas suas mais
diversas vertentes: as virtudes,
o amor, a fidelidade, a lucidez, o
dever, a generosidade, caminham
lado a lado com os piores vícios, o
ódio, a traição, a loucura (natural
e fingida), a mentira e a crueldade.

P/

E/
Petra von Kant is
a successful stylist
extremely arrogant and
cocky whose the closest
person she has is her
secretary. One day,
she falls in love with an
aspiring young model
named Karin, who will
live in her home and she
will use her as needed.

Sala Estúdio
15 Set a 06 Nov 4.ª - Sáb 21h15 / Dom16h15
Sep 15 to Nov 06 Wed - Sat 21h15 / Sun 16h15

A PaixAo The Passion
Segundo According
Eurico Eurico

Margarida Dias

P/

P/
Eurico, guerreiro visigodo, enamorado
de Hermengarda, não pode desposar
por preconceitos de casta, abraça a
vida religiosa e, na solitária paróquia
de Carteia, entrega-se à meditação,
sublimando assim o desgosto da renúncia
amorosa. O que pensa é supremo e
desesperado, fala do nada humano, da
antiga glória e inteireza dos Godos, das
verdades do cristianismo, de solidão e de
poesia.

Eurico, Visigoth warrior, in love with
Hermengarda, cannot marry due to caste
prejudices, embraces a religious life and
in the solitary Parish of Charter, gives
himself to meditation, thus sublimating the
heartbreak of loving surrender. What he
thinks is supreme and desperate, speaks
of nothing human, and of the completeness
of the former glory of the Goths, the truths
of Christianity, of solitude and poetry.
E/

Considered by many critics
the masterpiece by William
Shakespeare, the play portrays
human nature in its various
aspects: the virtues, love, fidelity,
clarity, duty, generosity, walk
hand in hand with the worst vices,
hatred, betrayal, madness (natural
and fake), lies and cruelty.

E/

Sala GARRETT
15 Mar a 22 Abr ‘12
4.ª - Sáb 21h / Dom16h
Mar 15 to Apr 22 ’12
Wed - Sat 21h / Sun 16h

Peça desequilibrada, insólita,
premonitória, desarrumada,
desalinhada - em que às cenas de
multidão se sucedem as insónias mais
íntimas, em que a História é vista como
um pesadelo nocturno, peça de um
negro pessimismo, é a peça sangrenta
de um rapaz fixando a morte.

Sala GARRETT
10 Mai a 01 Jul ‘12
4.ª - Sáb 21h / Dom16h
May 10 to Jul 01 ’12
Wed - Sat 21h / Sun 16h

P/

An unbalanced, strange, premonitory,
messy, frumpy play – where after
the crowd scenes the most intimate
insomnia follow one another, in which
history is seen as a nightmare, a play of
black pessimism, it is bloody play of a
boy staring at death.

E/

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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TEXTO / TEXT ANTONIETA LÚCIO
com o apoio & patrocínio

www.t3.com.pt

Olha, sem óculos
/ Look, no glasses

CHACHACHA
É o primeiro smartphone com uma
tecla dedicada em exclusivo ao
Facebook. Teclado QWERTY, ecrã
táctil de 2,6” e um ar jovial vestido
de branco. Uma aposta da HTC para
os “viciados” nas redes sociais,
sobretudo os mais novos.
O HTC ChaCha está equipado com o
Android Gingerbread 2.3.3, a última
atualização da interface HTC Sense,
rádio FM, duas câmaras (a traseira
é de 5 MP), Wi-Fi, Bluetooth 3.0 e
sensor de movimento, proximidade
e luz. Para partilhar imediatamente
no Facebook o que se quiser, basta
carregar na tecla dedicada, e sempre
que há uma actualização online,
a tecla ilumina-se discretamente.
Integração total, portanto, com os
250 milhões de pessoas que acedem
ao Facebook em movimento!

É o mais recente modelo da linha de portáteis Qosmio
da Toshiba e está especialmente voltado para o
entretenimento. O F750 3D debita conteúdos a três
dimensões que entram literalmente pelos seus olhos,sem
necessidade de usar óculos especiais para a ocasião.
Também converte conteúdos 2D para 3D em tempo
real. Está equipado com um processador Intel i7
quad core, placa gráfica Nvidia GeForce GT 540M e
um ecrã de 15,6” com resolução de 1 920 x 1 080.
Nas comunicações conte com Wi-Fi N e Bluetooth,
enquanto nas ligações vai encontrar uma entrada
HDMI, três USB 2.0, uma USB 3.0 e um leitor de cartões.
/ It is the latest model of the Qosmio line of notebooks
from Toshiba and is especially facing the entertainment.
The F750 delivers 3D content that come literally
through your eyes, without using special glasses
for the occasion. It also converts 2D content
to 3D in real time. It is equipped with an Intel
i7 quad core, Nvidia GeForce 540M GT and a
screen of 15.6 “with resolution of 1 920 x 1 080.
Communications rely on WiFi N and Bluetooth,
while the links you’ll find an HDMI port, three
USB 2.0, one USB 3.0 and a card reader.

Toshiba F750 3D / www.toshiba.pt

Fotos perfeitas
/ Perfect pictures

Volume no máximo
/ Maximum volume

/ It is the first Smartphone with a
dedicated key exclusively to
Facebook, QWERTY keyboard, touch
screen of 2.6 “and a beaming white
dress. It is clear that the HTC is a bet
for the “hooked” on social networks,
especially the younger ones.
HTC ChaCha is equipped with the
Android Gingerbread 2.3.3, the latest
update from HTC Sense interface,
FM radio, two cameras (the rear is
5 MP), Wi-Fi, Bluetooth 3.0 and a
motion, proximity and light sensor.
Very good! To share immediately
whatever you want on Facebook,
simply press the key, and whenever
there is a slightly update online the
key lights up.
Full integration, therefore, the 250
million people who access Facebook
on the go!

É mais um modelo do sistema G da Panasonic
(de objectivas intermutáveis).
Com um sensor Live MOS Micro Quarto
Terços de 16 megapíxeis, a Lumix G3 é capaz
de captar vídeo HD a 1 920 x 1 080 50i e,
graças às tecnologias Advanced Intelligent
Resolution e Intelligent D-range Control, as
imagens fixas são bastante detalhadas.
Com entradas HDMI, USB 2.0 e AV digital,
a G3 tem um ISO máximo de 6.400 e pode
ser acoplada à objectiva da marca que capta
imagens a 3D. A câmara oferece um auto foco
tão rápido, demorando apenas cerca de 0,1
segundos a focar qualquer objecto.
E uma vez que é das câmaras deste
segmento, uma das mais leves do mercado
– o corpo pesa apenas 336 gramas – pode
levá-la consigo a passear já nestas férias.
/ It’s another model from system G from
Panasonic (interchangeable lens).
With a Live MOS Micro sensor 16 megapixels,
the Lumix G3 is capable of capturing HD
video at 1 920 x 1 080 50i and, thanks to
the Advanced Intelligent Resolution and
Intelligent D-range Control technologies, the
images are quite detailed. With HDMI, USB
2.0, Digital AV, the G3 has a maximum ISO of
6400 and can be attached to the lens brand
that captures 3D images. The camera offers
an auto focus so fast and only takes about 0.1
seconds to focus on any object. And since it
is the lightest camera in this segment of the
market - the body weighs only 336 grams –
you can take it for a walk this summer.

A Philips lançou recentemente um novo
leitor portátil. O GoGear Muse vem com
tecnologia SafeSound que lhe permite
colocar o volume no máximo sem correr
risco de lesões auditivas. Com 8 GB de
memória, expansíveis até 32 GB (via entrada
para microSD), vem acompanhado por
auscultadores com isolamento de ruído e
tecnologia Songbird para uma reprodução e
sincronização fáceis e rápidas. Com apenas
104 gramas, integra também som surround,
rádio FM com RDS e 20 pre-definições para
mais opções de música.
/ Philips has recently launched a new
portable player. GoGear Muse comes
with technology SafeSound that lets you
put maximum volume without the risk of
hearing damage. With 8 GB of memory,
expandable to 32 GB (entry via microSD), is
accompanied by noise-isolating headphones
and technology Songbird to sync and play
quick and easy. With only 104 grams, also
integrates surround sound, FM radio with
RDS and 20 presets for more music options.

HTC ChaCha, € 329 / www.htc.pt

Panasonic Lumix G3 / www.panasonic.eu

Philips GoGear Muse, €169 / www.philips.pt
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Já Não me
Lembro
do que
Esqueci
Can’t
remember
what I
forgot

Portugal
Revisitado
Portugal
Revisited
by Chakall

Um autêntico roteiro de viagem pelos
sabores do nosso país. Pegando nos
ingredientes típicos de cada região,
Chakall cria uma mão-cheia de receitas
e partilha histórias verdadeiramente
deliciosas, reinventando uma geografia
dos paladares nacionais. O resultado
é um livro de novas receitas, simples e
criativas, feitas com produtos regionais
portugueses, uma pitada de imaginação e
muita criatividade.
/ An authentic tour through the flavors of
our country. Getting the typical ingredients
of each region, Chakall creates a handful
of recipes and shares truly delicious
stories, reinventing a national geography
of tastes. The result is a book of new
recipes, simple and creative made with
the regional Portuguese products, a bit of
imagination and creativity.

by Sue Halpern

Neste livro podemos descobrir o que os
especialistas realmente sabem sobre a
perda de memória, a que distância está
a ciência de encontrar uma cura, um
tratamento, um diagnóstico precoce fiável.
/ In this book we can find out what the
experts really know about memory loss,
how close science is to find a cure, a
treatment, an early reliable diagnosis.
Estrela Polar

Um
Cérebro
Sempre
Jovem
Age-proof
your
brain

Oficina do Livro

Spectrum

TEXTO / TEXT SÍLVIA POUSEIRO
com o apoio & patrocínio

Como
Mudar o
Mundo
How to
change
the
world
by David Bornstein

Como Mudar o Mundo mostra-nos
como os empreendedores sociais
estão a contribuir para a resolução de
problemas, provando que a inovação
e a determinação, até mesmo de uma
só pessoa podem fazer a diferença na
mudança e no desenvolvimento social
e económico de todos os povos em
todos os continentes.
/ How to Change the World shows us how
social entrepreneurs are contributing to
solving problems, proving that innovation
and determination, even just one person,
can make a difference in the change and
the social and economic development of
all people in all continents.
Estrela Polar

Seja Feliz
Sem Ser
Perfeita
Be happy
without
being
perfect

by Tony Buzan

Um livro que ajudará
o leitor a definir
onde se encontra
na escala da saúde,
oferecendo-lhe um
amplo leque de
opções nutricionais e
hábitos de vida para
adquirir e manter uma saúde excelente
e duradoura. Vai encontrar também cem
receitas deliciosas e fáceis de preparar.
/ A book that will help the reader
determine where he is in the range of
health, offering a wide range of nutritional
choices and lifestyle habits to achieve and
maintain excellent and long lasting health.
You will also find one hundred delicious
recipes and easy to prepare.

Com a ajuda de exercícios práticos e
divertidos e conselhos de especialistas
sobre nutrição e suplementos alimentares,
este livro irá mudar, para sempre a sua
forma de pensar e ajudará a sua mente a
manter-se ágil e preparada para todos os
desafios. A combinação única de técnicas
especiais de flexibilidade mental vai
por à prova os hábitos do seu cérebro e
aumentará a sua agilidade mental.
/ With the help of practical exercises
and fun and expert advice on nutrition
and dietary supplements, this book
will forever change your thinking and
will help your mind staying agile and
prepared for all challenges.
The unique combination of special
techniques of mental flexibility is going
to sample the habits of your brain and
increase your mental agility.

Todas nós temos expectativas
demasiado elevadas que nos impedem
de ser felizes. Seja Feliz Sem Ser
Perfeita apresenta uma forma de se
libertar das algemas auto-impostas
que a ânsia de perfeccionismo
arrasta, e fornece soluções concretas,
conselhos práticos e planos de acção.
/ We all have too high expectations that
prevent us from being happy. Be Happy
Without Being Perfect offers a way to
break free from self-imposed shackles
that the desire for perfectionism drags,
and provides concrete solutions,
practical advice and action plans.

Estrela Polar

Oficina do Livro

Estrela Polar

by Dean Ornish

by Alice Domar & Alice Kelly
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have

Aura

by SWAROVSKI
Eau de Parfum pour femme, Vap 50ml

BY

LOJAS FRANCAS

Mon Jasmin Noir
by Bvlgari	
Eau de Parfum pour femme, Vap 50ml

AquaPower Soin
Oligo-thermal

Loewe 7

by Biotherm
Ultra Hydratant, 75ml

by LOEWE
Eau de Toilette pour homme, Vap
50ml

O cuidado oligo-termal
ultra hidratante para o
rosto. Equivale a 5000
litros de água termal*.
Uma leve textura de gel,
para uma sensação de
frescura sem fim!
Com os níveis de
hidratação e revitalização
ideais, a pele terá um
aspecto fresco e luminoso.

A nova fragrância masculina de Loewe é inspirada num homem que procura
o equilíbrio entre o humano e o divino. Um herói clássico... opostos: o homem
contemporâneo e moderno, mas fiel às suas raízes. Para o representar foi
escolhida a figura mais emblemática de Espanha, o toureiro, vindo de um mundo
masculino repleto de rituais femininos. Este perfume especial é composto por
apenas sete ingredientes. A paixão é representada por notas florais, enquanto a
força é perceptível na essência da folha de pimenta. Os valores humanos e divinos
são concentrados no puro incenso, e tanto a espiritualidade como a solidão
podem ser sentidas no aroma de cedro do Atlas. O jogo entre a vida e a morte
é expresso na essência de maçã vermelha, o carácter orgulhoso no almíscar. Olé!
/ The latest fragrance for men from Loewe is made for the man who seeks to
balance the human with the divine. A classical hero defined by opposing forces.
A contemporary, modern man, but at the same time true to his roots. To
personify him that most traditional of Spanish figures: the bullfighter. A male
world, full of feminine rituals. This special perfume is made up of only seven
ingredients. Passion is represented by the floral notes; strength is discernible
in the essence of pepper leaves. The human and divine are concentrated in pure
incense, and spirituality and solitude in Atlas cedar. The balance between life and
death appears in essence of red apple and pride is represented by musk. Olé!

/ Ultra-moisturizing oligo-thermal care for the face.
The equivalent of 5000
liters of active spa water*.
A light gel texture, for a
freshness that never ends!
Ideally moisturized and
revived, skin looks fresh
and luminous.
* Concentrado de puro extracto de plâncton termal. Doseador 75ml
/ Concentrate of pure extract of thermal plankton. Pump bottle 75ml

PVP Consulte o Catálogo ON AIR

PVP Consulte o Catálogo ON AIR

Anti-Aging Day Cream

Dior Expert Travel Studio

by La Prairie
SPF 30, 50ml

by Christian Dior
Make-up Palette

Edição Especial de Viagem
A palete de essenciais de
maquilhagem da Dior.
Um mini estúdio de maquilhagem
essencial, que inclui rímel e
escovas, ideal para levar em viagem.
Experimente as indispensáveis
sombras e as texturas
incomparáveis da maquilhagem
Dior onde e quando quiser. Uma
óptima ideia para um presente...
para si ou para outra pessoa.

Criada por Olivier Cresp, Aura é uma
fragrância extremamente feminina e
floral com um toque de pimenta rosa
que estimula a imaginação. As notas de
cabeça são uma combinação harmoniosa
de notas de flores com o doce suave
do lichia. No coração sobressai a
sensualidade da tuberosa. A nota
provocante de pimenta rosa em conjunto
com o âmbar, benjoim e almíscar
tornam a base original e diferente.

Mon Jasmin Noir expressa o lado mais luminoso da flor do jasmim, um toque
vibrante de luz e naturalidade. Para uma mulher jovem e sedutora, com um
espírito vivo e refinado. Sensualidade intuitiva e inocência num intrigante
jogo de sedução. Mon Jasmin Noir é uma interpretação contemporânea do
“jasmim negro”, flor multifacetada que irradia notas suaves ao amanhecer,
acordes quentes ao meio dia e aromas sensuais e profundos ao entardecer.
Abre com notas frescas e cristalinas de cedrat dourado que se misturam com
o lírio do vale. A alma do perfume “é uma maravilhosa variação do jasmim,
surpreendente, radiosa, fresca e elegante.” A base é sensual e aveludada,
um acorde de madeiras preciosas como o cedro e o patchuli. Uma fragrância
luminosa e aditiva capaz de envolver qualquer mulher.

/ Aura is an extremely feminine
fragrance created by Olivier Cresp,
floral with a touch of rose pepper to
stimulate the senses. Its top notes are
a harmonious combination of flowers
blended with the subtle sweetness of
lychee. Tuberose stands out among
the middle notes with provocative rose
pepper, benzoin and musk making the
base original and a little different.

/ Mon Jasmin Noir embodies the lighter side of the jasmine flower, a vibrant
dash of light for a young, seductive woman with a lively, sophisticated spirit.
Intuitive sensuality and innocence in an intriguing game of seduction.
Mon Jasmin Noir is a contemporary interpretation of the multifaceted jasmine
flower which releases a soft perfume at daybreak, warmer scents at midday and
deeper, more sensual fragrances at nightfall. It opens with fresh crystalline top
notes of golden cedrat combined with lily of the valley. The soul of the perfume is
a fantastic variation on jasmine, surprising, radiant, fresh and elegant. The base
notes are velvety and sensual bringing together precious woods like patchouli
and cedar. A luminous, addictive fragrance capable of captivating any woman.

/ Special Travel Edition
The palette of Dior makeup
essentials. A must-have mini
makeup studio. Complete
with mascara and brushes to
slip into your luggage. Enjoy
the indispensable shades and
incomparable textures of Dior
makeup anywhere, anytime.
Wonderful as a gift... or just to
treat yourself.

PVP Consulte o Catálogo ON AIR

PVP Consulte o Catálogo ON AIR

PVP Consulte o Catálogo ON AIR
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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 micro-stress 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
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INFORMACOES SERVICOS EAA
EAA INFORMATION SERVICES

Seats & IFE
BOEING 777-200 ER
A
B
C
1
2
3
4

Redução de Brilho (ecrã) / Reduce Screen Brightness
Aumento de Brilho (ecrã) / Increase Screen Brightness
Ecran de TV / TV Screen
Visor / Display
Canais para Cima / Channel Up
Canais para Baixo / Channel Down
Volume para Cima / Volume Up

5
6
7
8
9
10

Classe Executiva / Executive Class
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P/

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

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

_De forma a ajudar o nosso
corpo a ajustar-se a todas
as alterações durante o voo,
recomendamos-lhe algumas
regras básicas.

_In order to help our body to
adjust to any changes during
the flight, we recommend
some basic rules.

_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.

_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.

_Esperamos que se sinta em
casa e que tenha um bom voo.

_We hope you feel at home
and have a good flight.

Volume para Baixo / Volume Down
Chamar Assistente Bordo / Call Flight Attendant
Cancelamento Assistente Bordo / Reset Call Flight Attendant
Luz Leitura (ligar/desligar) / Reading Light (on/off)
Canais Música & Programas TV / Music Channels & TV Programme
Auriculares (ficha) / Head-sets (plug)

Classe Económica / Economic Class

E/

BOEING 767-300 ER / 757-200 ER
1
2
3
4
5

Visor / Display
Canais para Cima / Channel Up
Canais para Baixo / Channel Down
Volume para Cima / Volume Up
Volume para Baixo / Volume Down

Classe Executiva
/ Executive Class

6
7
8
9

Chamar Assistente Bordo / Call Flight Attendant
Cancelamento Assistente Bordo / Reset Call Flight Attendant
Luz Leitura (ligar/desligar) / Reading Light (on/off)
Auriculares (ficha) / Head-sets (plug)

Classe Económica / Economic Class
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INFORMACOES SERVICOS EAA
EAA INFORMATION SERVICES

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

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

P/

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

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

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.

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

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

P/

Não se preocupe se não puder 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 ao destino,
a criança será entregue à família ou a
alguém que nos indique e que prove ser o
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/

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

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

P/

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

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

/ If your pregnancy is having a normal course, you may
travel with us up to 36 weeks, with no red tape. However, if
you are between 36 weeks and seven days before delivery,
we recommend that you contact the Call Center STP
Airways 707,102,535 * and / or euroAtlantic Airways +351
219 247 300, for a more detailed explanation as to what
documentation to address and possible limitations. Anyway,
our company wishes you and your baby all the best!
* Only available for Portugal, at a cost of € 0.10 + VAT per minute.
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TARIFAS ESPECIAIS LUSO-RENT
/ LUSO-RENT SPECIAL FARES

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

TRANSFERÊNCIAS RÁPIDAS / QUICK TRANSFERS

VOAR SOZINHO / FLYING ALONE

PASSAGEIRAS GRÁVIDAS
/ PREGNANT PASSENGERS

INFORMACOES SERVICOS EAA

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 checkin counter and will accompany your
child to the aircraft, so he/she never
feels alone. From here, your child
is delivered to the cabin crew. The
well-being of your child is our main
concern!
On arrival at the destination, the child
will be delivered to family or someone
who shows us and proves to be the
person responsible for receiving him/
her.
Like other extra services, this has
additional costs. For more information
head over to any one of our desks
or call 707 10 25 35 * - helpline and
reservations of STP Airways.

Em determinados voos, no aeroporto de Lisboa, cujo tempo de transferência seja
inferior a 60 minutos, poderá ser acompanhado até ao avião do voo seguinte.
Poderá ter ligações directas entre aviões, sem ter que passar pelo aeroporto
de novo, desde que o tempo de ligação assim o permita. Se o avião aterrar com
atraso em Lisboa, será acompanhado ao outro avião, evitando assim que perca
o seu voo de ligação. Este serviço ocupa-se, também, das formalidades legais e
da transferência de bagagem de porão.
/ On certain 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
alfândega 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 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

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

ANTES DA DESCOLAGEM / BEFORE TAKE-OFF

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

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

NA CHEGADA / PREPARING TO LAND

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

EAA INFORMATION SERVICES

Formulários EUA / 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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FROTA/FLEET
Boeing 757-200
Frota Actual / Current Fleet 1 avião / airplane
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 7 222 km
Motores / Engine 2 turbofans 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 máxima de combustível / Max fuel capacity 43 490 litros
Peso Maximo à descolagem / Max takeoff weight 115 660 kgs

Boeing 767-300 ER
Frota Actual / Current Fleet 3 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

BOEING 767-300 CARGO
Frota Actual / Current Fleet 1 avião / airplane
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

BOEING 777-200 ER
Frota Actual / Current Fleet 1 avião / airplane
Comprimento / Length 63,7 m
Envergadura / Wing Span 60,9m
Altura da Cauda / Tail Height 18,5m
Velocidade cruzeiro / Cruising Speed 892,08 km/h
Máximo Alcance / Range 14 260 km
Capacidade máxima de combustível / Max takeoff weight 171 170 l
Motores / Engine 2 turbofans Rolls-Royce Trent 884 montados nas asas
/ 2 Rolls-Royce Trent 884 2 wings mounted
Capacidade de carga / Cargo capacity 151 m3
Capacidade / Accommodation323 (30E e 293Y) passageiros / passengers (Y)
Peso Maximo à descolagem / Max takeoff weight 293 835 kg

Lockheed L1011-500 Tristar
Frota Actual / Current Fleet 1 aviões / airplanes
Envergadura / Wing Span 50 m
Comprimento / Length 49,9 m
Largura do Assento/Pitch / Seat Width/Pitch Business Class 101 cm - Classe Económica 81 cm
/ Business class 40 - Economy class 32 in
Dimensões sob o Assento / Under Seat Dimensions Business Class 36-41x51x25 cm
Classe Económica / Economy class 20-76x38x25 cm
Capacidade / Accommodation 56C 197Y
Velocidade cruzeiro / Cruising Speed 890 km/h
Máximo Alcance / Range 8 528 km
Motores / Engine 3 jactos Rolls Royce RB211-524B4, 2 montados nas asas, 1 na cauda
/ 2 Rolls Royce RB211-524B4 3 turbofans , 2 wings and 1 tail-mounted
Capacidade de carga / Cargo capacity 87 m3

Y = económica / economic
C = executiva / business
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art
TEXTO / TEXT ANTONIETA LÚCIO

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
Filmes disponíveis em Dezembro de 2011 nos voos de longo curso / Movies available in December 2011 in long haul flights
Séries apenas disponíveis em voos de médio curso / Series only available in the medium haul flights

GLEE

Preocupado com o facto
de as meninas estarem a
ser desrespeitadas pelos
rapazes, Will desafia o clube
com canções de Madonna,
na esperança de que a sua
mensagem musical de
força sirva de inspiração;
Kurt e Mercedes fazem uma
transformação em Sue.

/ Concerned the girls
are being disrespected
by the guys, Will
challenges the club with
songs by Madonna in the
hopes that her musical
message of strength will
serve as an inspiration;
and Kurt and Mercedes
give Sue a makeover.

Win,
win
Um advogado em
dificuldades e treinador
voluntário de wrestling
sem grande sucesso vê a
sua vida mudar quando o
neto de um antigo cliente
entra na sua vida.
/ A struggling lawyer
and volunteer wrestling
coach’s chicanery comes
back to haunt him when
the teenage grandson of
the client he’s doublecrossed comes into his life.
Director / Realizador:
Thomas McCarthy
Escrito por / Writers: Thomas
McCarthy (screenplay & story)
Elenco / Stars: Paul Giamatti,
Amy Ryan and Jeffrey Tambor

Fantastic Mr. fox
Uma raposa não consegue resistir a rondar e roubar alimentos de uma quinta e
tem depois de ajudar a sua comunidade a sobreviver à retaliação dos agricultores.
/ An urbane fox cannot resist returning to his farm raiding ways and then must
help his community survive the farmers’ retaliation.
Realizador / Director: Wes Anderson
Escrito por / Writers: Roald Dahl (novel), Wes Anderson (screenplay)
Elenco / Stars: George Clooney, Meryl Streep & Bill Murray

cedar rapids
Tim Lippe não tem ideia no que se irá meter quando é enviado para Cedar
Rapids, Iowa em representação da sua empresa numa convenção anual de
seguradoras, onde ficará sob a “orientação” de três veteranos da convenção.
/ Tim Lippe has no idea what he’s in for when he’s sent to Cedar Rapids,
Iowa to represent his company at an annual insurance convention, where he
soon finds himself under the “guidance” of three convention veterans.
Realizador / Director: Miguel Arteta Argumento / Writer: Phil Johnston
Elenco / Stars: Ed Helms, John C. Reilly & Anne Heche

THE
Simpsons

Lisa fica com
ciúmes após Bart
descobrir que ele
é um baterista
de jazz talentoso,
e Lisa esconde
alguns animais
perdidos no sótão.
/ Lisa grows
jealous after Bart
discovers he’s
a talented jazz
drummer; and Lisa
hides some stray
animals in the attic.

62 eaa magazine 06

Just for laughs

Just for Laughs vai agradar a
todos com suas piadas hilariantes,
brincadeiras com a câmera escondida,
e outras criativas brincadeiras.
Membros do público encontram-se em
situações extraordinárias com as suas
reacções capturadas pela câmera.
/ Just for Laughs will tickle everyone’s
funny bone with its hilarious practical
jokes, hidden camera pranks, and
other creative hijacks. Members
of the public find themselves in
extraordinary situations with their
reactions captured on camera.

Wolverine
Depois de procurar viver uma vida normal,
Logan prepara-se para vingar a morte de
sua namorada, passando pelo programa
mutante Arma X e se tornar Wolverine.
/ After seeking to live a normal life, Logan
sets out to avenge the death of his girlfriend
by undergoing the mutant Weapon X
program and becoming Wolverine.
Realizador / Director: Gavin Hood
Escrito por / Writers: David Benioff & Skip Woods
(argumento / screenplay)
Elenco / Stars: Hugh Jackman, Live Schreiber
& Ryan Reynolds
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RELAX

TRAJECTORIA EAA
CAREER EAA

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 fazer
a bordo / We show you some exercises to do on board

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

Paulo
Pinheiro

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

Qual é o cargo que ocupa na EAA?
Director de Operações de Voo.

P/

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

O que mais valoriza ao
trabalhar na EAA?
O desafio constante, motivado
pelo nosso tipo de operação e
pela agressividade operacional
que nos caracteriza.

What do you value the most
while working in EAA?
The constant challenge motivated
by our type of operation and the
operational aggressiveness that
characterizes us.

Gosta de viajar?
É um dos aliciantes da
minha profissão, que sem
dúvida contou como uma das
motivações para a eleger.

Do you like to travel?
It is one of the attractiveness
of my profession, which
undoubtedly counted as one of
the motivations for this choice.

Quais os destinos que mais lhe
agradaram?
Gosto de Paris, Roma e Maurícias.

What destinations did you
like most?
I like Paris, Rome and Mauritius.

Qual a sua viagem de sonho?
Um Safari fotográfico em África.

What is your dream trip?
A photo safari in Africa.

O que nunca se esquece de
levar na mala?
O Computador portátil e o
telemóvel.

What do you never forget to
take in the suitcase?
My laptop and my mobile phone.

Uma máxima...
“É sempre possível fazer melhor”
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What’s your job at EAA?
Director of Flight Operations.

E/

A saying...
“You can always do better”
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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

FLYI
N
G
THE WORLD

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

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

Experiência à volta do mundo / Experience around the world
GREENLAND

ALASKA

ICELAND

FINLAND
SWEDEN

RUSSIA

NORWAY
CANADA

ESTONIA
LATVIA
DENMARK
RUSSIA

UNITED
KINGDOM

IRELAND

BELARUS

NETHERLANDS

POLAND

GERMANY
BELGIUM
LUXEMBOURG

FRANCE

SWITZERLAND

CZECH
REP. SLOVAKIA

KAZAKHSTAN

PORTUGAL

ASIA

MONGOLIA

BOSNIA
HERZEGOVINA
MONTENEGRO BULGARIA
MACEDONIA
ALBANIA

SPAIN

AZORES

UKRAINE

AUSTRIA HUNGARY
MOLDOVA
SLOVENIA
ROMANIA
CROATIA SERBIA

ITALY

UNITED STATES
OF AMERICA

LITHUANIA

UZBEKISTAN

GEORGIA
AZERBAIJAN

ARMENIA

TURKMENISTAN

TURKEY

GREECE

NORTH KOREA

TAJIKISTAN

SOUTH KOREA
MALTA

SYRIA
CYPRUS
LEBANON

TUNISIA

MADEIRA
MOROCCO

NEPAL
BAHRAIN

EGYPT

WESTERN
SAHARA

BAHAMAS

SAUDI
ARABIA

QATAR UNITED
ARAB
EMIRATES

HAITI
BELIZE

JAMAICA

DOMINICAN
REPUBLIC

TAIWAN
INDIA

MALI

CHAD

ERITREA

SENEGAL

HONDURAS

GUINEA

TRINIDAD
& TOBAGO
PANAMA

SIERRA LEONE

VENEZUELA

COLOMBIA

VIETNAM

DJIBOUTI

IVORY
COAST

PHILIPPINES

N

NI

BE

GHANA

NIGERIA

ETHIOPIA

GO

TO

CAMEROON

FRENCH GUIANA

MALDIVAS

CENTRAL
AFRICAN
REPUBLIC

LIBERIA

GUYANA

THAILAND

YEMEN

CAMBODIA

BURKINA
FASO

GUINEA-BISSAU
COSTA RICA

LAOS

SUDAN

GAMBIA

BARBADOS

NICARAGUA

BURMA

NIGER

PUERTO RICO

GUATEMALA
EL SALVADOR

OMAN

MAURITANIA
CABO VERDE

BHUTAN
BANGLADESH

CUBA

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

PAKISTAN

KUWAIT
LIBYA

MEXICO

HAWAII

IRAN

ISRAEL
JORDAN

ALGERIA

SRI LANKA
BRUNEI

SOMALIA

SURINAM

MALAYSIA

EQUATORIAL
GUINE

GALAPAGOS ISLANDS
SAO TOME
AND PRINCIPE

ECUADOR

GABON

UGANDA

FRENCH
POLYNESIA

KENYA

CONGO

SINGAPORE

NAURU

RWANDA

DEMOCRATIC
REPUBLIC OF
CONGO

BURUNDI
PAPUA
NEW
GUINEA

INDONESIA

TANZANIA

CHRISTMAS ISLAND
PERU

JAPAN

CHINA
AFGHANISTAN

IRAQ
CANARY
ISLANDS

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

SOLOMON
ISLANDS

TIMOR-LESTE

BRAZIL
ANGOLA

MALAWI

VANUATU

ZAMBIA

FIJI

BOLIVIA
ZIMBABWE

MOZAMBIQUE

NEW CALEDONIA
MADAGASCAR

NAMIBIA
PARAGUAY

MAURITUS

REUNION

BOTSWANA

AUSTRALIA
SWAZILAND

LESOTHO
SOUTH AFRICA
URUGUAY
ARGENTINA
CHILE

AEROPORTOS ONDE OPERAMOS / AIRPORTS WHERE WE FLY

FALKLAND/MALVINAS
ISLANDS
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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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