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London e no Castelo de Leeds, 
onde fotografamos  
Katherine Jenkins
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A mezzo-soprano 
galesa Katherine 
Jenkins já se 
apresentou no 
mundo todo e 
cantou para a 
rainha, e sempre 
teve orgulho de 
suas raízes. Aqui, 
ela fala sobre 
música e moda 
britânica - e da 
importância de 
saber cozinhar a 
batata assada 
perfeita

Katherine Jenkins teve que controlar a sua emoção quando 
cantava no aniversário de 90 anos da rainha Elizabeth II 
usando um vestido com a bandeira do Reino Unido. “Meu 
Deus, foi muito emocionante”, lembra a cantora lírica de 36 

anos. “Em pé naquele palco, eu tive que dizer a mim mesma, ‘fique calma, 
não perca o controle’. Foi uma honra incrível.” 

A apresentação aconteceu em maio de 2016, e não foi a primeira vez que 
Jenkins foi convidada para cantar para a realeza. Nos últimos dez anos, 
ela se apresentou em várias edições do Royal Variety Performance e em 
eventos como o Jubileu de Diamante da rainha. “Tenho que confessar que 
fiquei muito nervosa todas as vezes”, diz ela. A confissão é surpreendente, 
já que poucas coisas parecem intimidar esta mezzo-soprano nascida no 
sul do País de Gales. Hoje, por exemplo, ela está sendo fotografada para 
a Imagination nos jardins da antiga casa de Henrique VIII, o Castelo de 
Leeds, em Kent, no sudeste da Inglaterra.

“Não sei por que nunca vim passar um dia aqui com a minha família”, 
diz. “É lindo, com certeza voltarei com minha mãe, irmã e as crianças.” 
Jenkins é tão amável que fica fácil esquecer que estamos falando da 
mulher que abocanhou o maior contrato de gravação da história da 
música clássica britânica quando tinha apenas 23 anos de idade. Em 2014, 
ela foi condecorada com uma Ordem do Império Britânico (ou OBE) por 
sua contribuição à música e seu trabalho beneficente. Ela é um ícone 
britânico e uma estrela global. No mesmo ano, Jenkins casou-se com o 
artista e produtor cinematográfico americano Andrew Levitas e sua filha, 
Aaliyah, nasceu no ano seguinte. “Todo mundo acha que eu me mudei 
para os Estados Unidos, mas nós moramos em Londres”, afirma.  
“Tenho orgulho de ser britânica e amo viver no Reino Unido. 

http://imaginationGB.com
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“Cantar é parte 
integral do espírito 

britânico.”

http://imaginationGB.com
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Nós passamos bastante tempo nos Estados 
Unidos porque eu também quero que minha filha 
conviva com aquele lado da família. Mas casa é 
casa, e estamos muito felizes aqui.”

De fato, sempre que volta de viagem, a 
primeira coisa que faz é cozinhar um autêntico 
Sunday roast, almoço típico de domingo. 
“Minhas batatas assadas são muito boas”, diz 
com orgulho. “Elas têm um truque. Você precisa 
cozinhá-las um pouquinho 
antes de colocar no forno. Eu e 
o Andrew cozinhamos juntos 
e hoje ele faz tudo muito bem, 
apesar de não ter sido criado 
comendo Sunday roast”.

Muitos de seus lugares 
britânicos favoritos ficam no 
País de Gales, como a Península 
de Gower, perto de sua cidade 
natal de Neath. Mas há um 
ponto turístico londrino que ela 
conhece muito bem. A London Eye havia acabado 
de abrir quando Jenkins estava estudando na 
Royal Academy of Music em 2000, e ela teve 
um emprego de verão como guia turística na 
roda-gigante. “Eu provavelmente dei a volta 
na London Eye pelo menos dez vezes por dia 
durante um verão inteiro”, diverte-se. 

Jenkins já se apresentou em todo o mundo, 
de Nova York e Sydney a Berlim e Dubai, mas 
continua orgulhosa de suas raízes.  
“A criatividade vista na Grã-Bretanha é muito 
impressionante para uma ilha tão pequena, 
particularmente nas áreas de música e moda”, 
diz ela. Jenkins adora os designers Julien 
Macdonald (um conterrâneo galês) e Suzanne 

Neville, “que faz todas as minhas roupas de 
palco”, incluindo o vestido com a bandeira do 
Reino Unido usado no aniversário de 90 anos 
da rainha. “Também amo Alexander McQueen, 
Burberry e Stella McCartney.” 

Jenkings sugere que cantar é parte integral 
do espírito britânico. “Temos uma grande 
tradição de canto aqui, seja na música folk ou, 
no País de Gales, com nossos vários corais de 

vozes masculinas.” Ela elogia 
os cantores galeses Tom Jones 
e Dame Shirley Bassey, mas 
também ama Adele, que  
nasceu em Londres. 

Jenkins ainda tem muito 
sucesso pela frente. “O que é 
incrível sobre o Reino Unido 
é a quantidade de tradição e 
cultura que temos aqui. Bath é 
uma cidade maravilhosa.  
Eu fiz um curso de verão lá, e a 

cidade é genuinamente britânica . Eu e o Andrew 
casamos no Hampton Court Palace. Os jardins  
são lindos, e quando você entra no palácio a 
história ganha vida.” 

A educação musical de sua filha será 
extremamente avançada. Na verdade, ela 
inclusive já fez sua estreia no palco do Royal 
Albert Hall. “Eu me apresentei lá em junho e levei 
minha filha para a passagem de som durante a 
tarde”, lembra Jenkins, mal contendo o orgulho. 
Eu a segurei nos meus braços, no palco, com 
a orquestra.” O famoso “sorriso Katherine 
Jenkins” fica mais largo do que nunca. “Não 
importa quantas vezes eu piso naquele palco, ele 
ainda me deixa sem fôlego.”

Em sentido horário: 
Cotswolds, Península 
de Gower, Hampton 

Court, Gnoll

“A criatividade 
vista na  

Grã-Bretanha é 
incrível e  

muito rica”
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HOTEL 
Eu e Andrew ficamos 
hospedados no 
Rosewood London 
quando casamos, então 
tenho uma ligação 
emocional forte com o 
hotel. Amamos o 
Belmond Le Manoir aux 
Quat’Saisons, perto de 
Oxford. Não há nada 
melhor do que um hotel 
com um jantar de sete 
pratos de Raymond 
Blanc.

LOJA
A Selfridges (com filiais 
em Londres, Manchester 
e Birmingham) é uma 
loja fantástica com  
roupas acessíveis e 
peças de grife a 
produtos de beleza, 
você encontra de  
tudo por lá.

RESTAURANTE 
Como pescetariana,  
eu adoro Scott’s, em 
Mayfair. Mas o The 
Wolseley, em Piccadilly, 
é um ótimo lugar para 
almoçar.

PARQUE 
O Gnoll, em Neath, é  
um parque rural no País 
de Gales. Eu também 
adoro o Richmond  
Park, em Londres.

DESTINO DE FIM  
DE SEMANA
Eu amo a região  
de Cotswolds. Minha 
família tinha um trailer 
e, em criança, íamos 
para lá todo ano na 
primavera.

Os locais  
de Katherine:

http://imaginationGB.com
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GANHE! DUAS 
NOITES NO 
CASTELO 
DE LEEDS
MAIS três noites em Londres!

 Siga a tradição de reis, rainhas e Katherine Jenkins e 
pernoite no magnífico Castelo de Leeds no sudeste de 
Inglaterra. Passe duas noites em hospedagem de luxo, 
descubra o castelo histórico, explore o labirinto e os  

jardins, sem esquecer uma experiência com  falcões [leeds-
castle.com]. A seguir dirija-se para Londres e aproveite três 
noites no Mondrian London, um hotel sofisticado junto ao rio 
no bairro vibrante de  South Bank, onde encontra alguns dos 
melhores teatros, galerias e bares [mondrianlondon.com].

O prêmio inclui: 
l  Passagens aéreas para o vencedor mais um convidado 
      (um adulto) a partir do aeroporto internacional mais próximo 
      com destino a Londres. Sujeito  a disponibilidade. Vencedor e 
      convidado devem partir e regressar do mesmo aeroporto.  
      O vencedor e convidado são responsáveis pelas deslocações 
      de e para o aeroporto da partida.
l  Transfers de ida e volta no aeroporto de destino.
l  Hospedagem por duas noites no castelo de Leeds, incluindo 
      café da manhã no restaurante Castle View. 
l  Experiência de falcoaria para duas pessoas (meio dia).
l  Admissão ao castelo e jardins para duas pessoas incluindo o 
      labirinto e gruta. 
l  Hospedagem por três noites no hotel Mondrian London,

incluindo café da manhã.
l  Dois «London Passes» para entrada gratuita em mais de 60 
      atrações em Londres. 
l  Dois cartões Oyster para deslocações em Londres.
l  Transporte entre o Castelo de Leeds e Londres. 

COMO PARTICIPAR
Acesse visitbritain.com/magazine e clique em ‘Enter Competition’. 
Envie suas respostas a estas três questões (procure as pistas nesta 
revista). A seguir complete o slogan de desempate e forneça os seus 
detalhes para ter uma chance de ganhar. Por favor, consulte os 
termos e condições em visitbritain.com/magazine/tcs
A competição abre a 20 de fevereiro de 2017 e termina à meia-noite 
(GMT) de 20 de Novembro de 2017. 
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Foi uma experiência fascinante, e algo 
que nos inspirou a visitar algumas das 
várias locações de Harry Potter em outras 
partes do Reino Unido. Sabíamos que 
qualquer viagem no Hogwarts Express 
teria que partir da Plataforma 9¾ na 
estação de King’s Cross, em Londres 
[kingscross.co.uk]. Chegamos em King’s 
Cross e descobrimos que as autoridades 
ferroviárias, fãs de Harry Potter, haviam 
recriado o carrinho atravessando a parede 
- exatamente como nos filmes. 

Há dúzias de locações de Harry Potter 
para você explorar em Londres. Foi na 
Casa dos Répteis, no Zoológico de Londres, 
que Harry descobriu que podia falar com 
cobras em “Pedra Filosofal” [zsl.org].  
O meu filho de 13 anos, também chamado 
Harry, tentou várias vezes, mas não 
conseguiu sequer conversar com sapos. 

A uma hora de Londres, viajando de 
trem, fica a cidade universitária de Oxford, 
onde a nossa primeira parada foi a Bodleian 
Library, uma biblioteca de 400 anos usada 
como locação para a biblioteca e o hospital 
de Hogwarts [bodleian.ox.ac.uk]. 

Depois, meus filhos, empolgados, 
praticamente me arrastaram para dentro 
da faculdade de Christ Church, uma das 
mais antigas da cidade. Das escadarias de 
madeira de Christ Church aos conhecidos 
corredores do New College, os fãs de Harry 
irão reconhecer vários locais familiares. 
Visite ox.ac.uk para detalhes sobre todas 
as faculdades de Oxford.

Rumando para o leste, em direção a 
Suffolk, encontramos Lavenham, um dos 
vilarejos medievais mais bem preservados 
do Reino Unido [discoverlavenham.com]. 
No universo de Harry Potter o local é 

Tudo começou por acaso. A nossa 
família estava aproveitando uma 
viagem de trem na rota da Linha 
West Highland, que sai de Fort 

William e, quando o trem emergiu das 
árvores acerca de Loch Shiel, de repente a 
paisagem estava ali, à nossa frente. 

Minha filha gritou primeiro: “Estamos 
no Hogwarts Express!” Corremos todos 
para a janela. A família Heptinstall estava 
prestes a cruzar o Viaduto Glenfinnan, a 
ponte ferroviária vitoriana curvada que 
passa 30 metros acima do Rio Finnan, no 
oeste da Escócia [visitscotland.com].  
Eu reconheci logo o caminho para a Escola 
de Magia e Bruxaria de Hogwarts dos 
filmes de Harry Potter. Minha esposa e eu 
vibramos, animados, mas as crianças 
ficaram muito quietas, como se algo 
mágico fosse ocorrer a qualquer minuto.

Harry Potter agrada a todas as idades. Os visitantes ficarão 
encantados com as locações de filmagem, diz Simon Heptinstall
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TOUR
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TOUR DO ESTÚDIO 
Nos Estúdios da Warner Bros., em 
Leavesden, você pode mergulhar no 
mundo de Harry Potter. Para chegar lá, 
faça um trajeto de 20 minutos de trem de 
Londres, seguido de uma curta jornada de 
ônibus shuttle. Para mais informações, 
visite wbstudiotour.co.uk 

LOCAÇÕES DE FILMAGEM
“Animais Fantásticos e Onde Habitam” é a 
estreia de JK Rowling como roteirista, e é 
baseado no seu livro sobre as criaturas 
míticas do mundo de Harry Potter. O filme 
foi rodado nos estúdios Warner Bros. e em 
prédios históricos na cidade de Liverpool; 
visitliverpool.com

E MAIS...
Pode assistir à peça “Harry Potter e a 
Criança Amaldiçoada”, no Palace Theatre, 
em Londres, até dezembro de 2017 
[harrypottertheplay.com]. A Biblioteca 
Britânica apresentará uma exposição 
sobre Harry Potter entre 20 de outubro de 
2017 e 28 de fevereiro de 2018. Visite bl.uk

“Voe” em vassouras 
em Alnwick Castle

Atravesse o 
magnífico 

Viaduto de 
Glenfinnan

conhecido como Godric’s Hollow,  
e De Vere House, situada no vilarejo,  
foi a casa onde o mago nasceu. 

Para o ponto culminante da nossa 
viagem, partimos para o próprio castelo de 
Hogwarts, o Alnwick Castle, em 
Northumberland [alnwickcastle.com]. 

As suas muralhas e torres fortificadas de 
700 anos podem ser vistas nos primeiros 
dois filmes de Harry Potter. Minha família 
ficou boquiaberta com Outer Bailey, onde 
Harry teve a sua primeira aula de voo de 
vassoura com Madame Hooch.  

Para alguém como eu, o melhor lugar 
para imaginar as locações criadas por JK 
Rowling é o The Elephant House 
[elephanthouse.biz]. Este café, em  
Edimburgo, foi onde a autora escreveu 
alguns de seus livros. Então, eu tomei chá e 
comi bolos, esperando inspiração. Mas  só  
consegui escrever esse artigo.

DESCUBRA 
MAIS ONLINE 

visitbritain.com/ 
harrypotter

Experimente!

http://imaginationGB.com
http://wbstudiotour.co.uk
http://visitliverpool.com
http://harrypottertheplay.com
http://bl.uk
http://alnwickcastle.com
http://elephanthouse.biz
http://visitbritain.com/harrypotter
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As atrações históricas da Grã-Bretanha não são 
apenas voltadas para o passado. Hoje elas também 

oferecem uma enorme variedade de atividades e 
eventos que são modernos e totalmente únicos

TEMPO

Drop de Richard Hudson em 
“Beyond Limits” da Sotheby’s, 

uma exposição de escultura 
contemporânea nos terrenos 
de Chatsworth em Derbyshire

Viajando no 
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O que não falta na Grã-
Bretanha são lugares 
que contrastam 
tradição com inovação 

e criatividade. Palácios, mansões 
históricas e jardins maravilhosos 
ganharam nova vida com esportes, 
música, arte e atividades para a 
família, e seguem tão inspiradores 
como quando foram criados.

ARTE E MÚSICA
Todo os anos, durante o mês de 
setembro, os belos gramados e 
caminhos verdejantes da mansão 
histórica de Chatsworth, em 
Debyshirre, tomam vida com 
as esculturas em larga escala da 
exposição Sotheby’s Beyond Limits. 
[chatsworth.org]. Obras de artistas 
como Damien Hirst, Marc Quinn e 
Thomas Heatherwick (criador do 
caldeirão olímpico das olimpíadas 
de Londres 2012), foram expostas 
em anos anteriores, e a lista de 
nomes para 2017 também promete. 

Chatsworth é um lugar fantástico 
para ser visitado em qualquer 
época do ano. A propriedade fica no 
Parque Nacional do Peak District, 
uma área de tirar o fôlego que pode 
ser explorada a pé ou de bicicleta.      

E esta não é a única atração 
histórica oferecendo um programa 
de eventos contemporâneos. 
Propriedades por todo o país 
pertencentes à National Trust 
e English Heritage oferecem 
calendários de eventos completos 
com atividades variadas, que vão da 
falcoaria à shows ao ar livre, cursos 
de fotografia de jardins e observação 
de estrelas [nationaltrust.org.uk], 
[english-heritage.org.uk]. 
Se isso parece divertido, então você 
irá amar a atmosfera do Burton 
Agnes Jazz & Blues Festival, em 
Yorkshire Wolds [burtonagnes.com]. 
Acontecendo no final de junho, 
ao lado de uma bela residência 
elisabetana, o festival conta com 
25 atos musicais tocando o seus 

próprios sucessos e um repertório 
de jazz e blues clássico, como Billie 
Holiday e Gershwin.

OS GRANDES DO ESPORTE 
Você pode se divertir em qualquer 
época do ano na Snowdonia, no 
País de Gales, onde Bounce Below 
oferece trampolins dentro de uma 
mina vitoriana desativada [zipworld.
co.uk]. Imagine-se suspenso no 
ar a 30 metros de altura em uma 
caverna do tamanho de uma 
catedral pulando em um de vários 
trampolins unidos por paraquedas. 
Ideal para amantes de adrenalina a 
partir dos 7 anos de idade. 

Acontecendo todos os 
setembros em West Sussex, a 
aproximadamente uma hora de 
Londres, o Goodwood Revival é 
uma homenagem à era de ouro do 
circuito automobilístico dos anos 
40,50 e 60. Corridas nostálgicas 
e veículos maravilhosamente 
restaurados fazem de Goodwood 

CORRIDAS NOSTÁLGICAS 
E VEÍCULOS 
MARAVILHOSAMENTE 
RESTAURADOS FAZEM 
DE GOODWOOD 
UM EVENTO 
EMOCIONANTE

O Teatro  
Minack

Nostalgia  
em Goodwood

http://imaginationGB.com
http://chatsworth.org
http://nationaltrust.org.uk
http://www.english-heritage.org.uk
http://burtonagnes.com
http://zipworld.co.uk
http://zipworld.co.uk
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SEJA TRANSPORTADO 
PARA A ERA DE OURO 

DAS VIAGENS DE  
LUXO EM UM TREM 
ELEGANTEMENTE 

RESTAURADO

um evento emocionante, e os shows aéreos 
com aviões antigos e roupas de época 
são uma verdadeira viagem no tempo 
[goodwood.com]. Também em setembro, 
o Concours of Elegance une dúzias dos 
mais raros carros do mundo, que chegam 
a uma residência real em uma procissão 
espetacular. Em 2017, o show vai acontecer 
no Palácio de Hampton Court, onde 
marcas lendárias irão incluir Aston  
Martin e Rolls-Royce.

TEATRO E CINEMA 
Ambientado na Cornualha, em um 
penhasco de granito com vistas para o 
Oceano Atlântico, o Minack Theatre é um 
pequeno anfiteatro construído nos anos 
30 [www.minack.com]. Hoje você pode 
sentar-se nas arquibancadas de grama 
para assistir a obras modernas e a clássicos 
como “Frankenstein” e “A Tempestade” 
enquanto ouve o som das ondas abaixo. 
Mais conhecido pelas peças de William 
Shakespeare e seus contemporâneos, 
o Shakespeare’s Globe, no banco sul do 
Rio Tâmisa, em Londres, também exibe 

produções inéditas [shakespearesglobe.
com]. Os fãs de cinema podem assistir 
a filmes de James Bond nos jardins do 
Palácio de Blenheim ou Robin Hood na 
Torre de Londres, no The Luna Cinema, 
um cinema pop-up que exibe filmes em 
diferentes locações todos os anos, de 
agosto a outubro [thelunacinema.com]. 
Locais de exibição já incluíram diversos 
castelos, uma piscina ao ar livre, um jardim 
botânico e um píer à beira-mar. Traga o  
seu piquenique ou relaxe com o pacote 
VIP, que inclui cadeiras de diretor,  
bebidas e refeição. 

DIVERSÃO EM FAMÍLIA
As crianças irão amar uma visita às 

embarcações navais do Cais Histórico de 
Portsmouth, lar de museus fascinantes 
com muitas atividades divertidas 
[historicdockyard.co.uk]. No verão, os 
pequenos podem procurar por uma lagosta 
vestindo óculos de sol e vários outros itens 
de praia em uma caça ao tesouro no Royal 
Navy Submarine Museum. Em dezembro 
e janeiro, perca-se no encantador labirinto 

de natal ao lado do magnífico navio do 
Almirante  Lord Nelson, o HMS Victory. 

Na Camera Obscura, você encontra um 
lado diferente da capital escocesa [camera-
obscura.co.uk]. O observatório do século 
XIX na Royal Mile inclui túneis giratórios 
coloridos, labirintos de espelhos, ilusões 
de ótica e peças interativas para divertir 
a todos. Construída a mais de 150 anos, a 
câmera, no último andar, projeta imagens 
do exterior do prédio em uma mesa branca, 
e ainda impressiona nos dias de hoje. 

Para mais uma jornada ao passado, 
faça uma viagem de trem às antigas com 
o Belmond Northern Belle [belmond.com]. 
Sinta-se transportado para o período 
de ouro das viagens de luxo enquanto 
atravessa o interior da Grã-Bretanha neste 
trem elegantemente restaurado no estilo 
anos 30. Passeios para a família incluem 
viagens ao Castelo de Edimburgo,na 
Escócia, Chester Zoo e museu da casa de 
Jane Austen, no condado de Hampshire. 
Escolha o seu ponto de partida de 
cidades que incluem Bolton, Edimburgo, 
Liverpool e York.

Faça uma 
viagem de trem 

no Northern Belle

| B U S I N E S S

Passeio 
em família 

no cais 
histórico de 
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O balti foi criado pela comunidade da Caxemira

Os italianos chegaram no País de Gales há mais de cem anos
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Viagens e gastronomia andam lado a lado, e muitos sabores 
chegaram em terras britânicas ao longo dos anos. Ao visitar o 

país, você descobrirá que tem acesso à culinária de todo o 
mundo. Chegou a hora de degustar um menu inigualável

Turco 
          EM LONDRES
Estima-se que há 200 mil pessoas de 
origem turca e turco-cipriota vivendo em 
Londres, concentradas principalmente no 
nordeste da cidade. É onde você encontra 
restaurantes “ocakbasi” especializados 
em carnes e peixes grelhados no carvão, 
acompanhados por pães achatados 
macios e saladas regadas a molho de romã. 
É uma culinária sem frescuras e com 
ótimos preços. O restaurante Mangal 1, 
em Dalston, está entre os melhores – seus 
fãs famosos incluem o chef Jamie Oliver. 
mangal1.com

Chinês 
          EM MANCHESTER
A maior Chinatown britânica fora de 
Londres fica em Manchester, no noroeste 
da Inglaterra. Marcado por um enorme 
arco vermelho e dourado em Faulkner 
Street, o bairro teve seus antigos depósitos 
têxteis reaproveitados por restaurantes 
chineses nos anos 70. Hoje, esse centro de 
cultura chinesa tem muitos restaurantes, 
mercados e lojas relacionadas à saúde. 
Hunan e Little Yang Sing, ambos localizados 
na George Street, estão entre os 
restaurantes mais populares da região.
www.hunanrestaurant.co.uk
littleyangsing.co.uk

Balti 
          EM BIRMINGHAM
Uma das receitas de curry mais famosas 
do Reino Unido é o balti, que teria sido 
inventado pela comunidade da Caxemira 
vivendo em Birmingham no início dos 
anos 70. O termo balti significa “balde” e 
refere-se à tigela fina de aço usada para 
cozinhar e servir o curry – cuidado, ela 
costuma chegar à mesa muito quente! 
Siga direto para a área conhecida como 
“Balti Triangle” (“Triângulo do Balti”), 
com restaurantes como Al Frash e Shababs, 
localizados na Ladypool Road. alfrash.com 
e shababs.co.uk

Italiano 
          NO PAÍS DE GALES 
Uma comunidade italiana ativa vem 
prosperando no sul do País de Gales por 
mais de um século – milhares de italianos 
deixaram o seu país natal no século XIX 
para aproveitar o boom industrial que 
acontecia nos vales galeses. O restaurante 
mais famoso da região é o Giovanni’s, 
em Cardiff, que tem fãs famosos como 
Anthony Hopkins e Tom Jones. Para o 
melhor sorvete, visite o café e sorveteria 
Verdi’s, na vila de pescadores de Mumbles, 
perto de Swansea.  
giovanniscardiff.co.uk
verdis-cafe.co.uk

 Polonês 
          NA ESCÓCIA
A Escócia tem uma forte presença 
polonesa desde os anos 40, quando 
milhares de poloneses foram posicionados 
no país durante a Segunda Guerra 
Mundial. Hoje, existem na Escócia mais de 
60 mil poloneses, muitos deles residindo 
na capital, Edimburgo. É também aqui 
que pode experimentar várias iguarias 
polonesas como por exemplo as panquecas 
de batata e o pierogi (uma espécie de 
pastel). Sugerimos uma visita ao café 
Yellow Bench, na rua Leith Walk. 
yellowbench.co.uk 

Coreano 
          EM LONDRES
A região de New Malden, no sudoeste 
da capital britânica, concentra a maior 
população coreana do país desde que 
foi sede da embaixada sul-coreana e da 
empresa de eletrônicos Samsung. O bairro 
tem supermercados e cafés coreanos, e 
uma enorme variedade de restaurantes 
servindo culinária caseira. Muitos têm 
grelhas acopladas às mesas, onde você 
pode cozinhar os seus próprios peixes, 
carnes e vegetais. O restaurante Sorabol, 
na High Street, é considerado por muitos 
como um dos melhores.  
sorabol.co.uk TE
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DESCUBRA 
MAIS 

ONLINE
visitbritain.com/ 

food

GOSTO

http://www.visitbritain.com/food
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Experimente essas 
receitas tradicionais 
quando visitar a 
Grã-Bretanha

SUNDAY ROAST
Essa adorada refeição 
britânica de domingo consiste 
de um pedaço grande de 
carne assada, acompanhado 
de vegetais e coberto por um 
intenso molho de carne.  
O chef Tom Kerridge serve 
uma versão deliciosa no The 
Hand and Flowers, em Marlow, 
a uma hora a oeste de 
Londres. Este foi o primeiro 
pub a ganhar duas estrelas 
Michelin em 2011.  
Mas você não precisa ir tão 

OS
CLÁSSICOS

Memórias 
     NO PRATO 
Cerca de uma hora a oeste de 
Londres fica o The Fat Duck, 
com três estrelas Michelin, 
onde cada prato conta uma 
história. O menu é descrito 
como uma jornada por 
memórias da infância.  
O “Sound of the Sea” (“Som 
do Mar”), por exemplo, é um 
prato de frutos do mar servido 
em areia comestível que leva 
você de volta às férias de verão.
thefatduck.co.uk 

Gastronomia 
     24 HORAS
Pegue o elevador panorâmico 
até o 40º andar de um prédio 
de escritórios londrino bem no 
centro  do distrito financeiro 
para chegar ao restaurante 
Duck & Waffle, com vistas 
panorâmicas da capital. Ideal 
para os amantes das alturas. 
duckandwaffle.com

Jante em cima 
     DE ÁRVORE 
No topo de altos limoeiros 
no The Alnwick Garden, no 
nordeste da Inglaterra, 
você encontra uma das 
maiores casas em árvore do 
mundo (além de um castelo 
fantástico). É lá que fica o 
mágico restaurante Treehouse,  
servindo uma culinária local 
e sazonal em meio a móveis 
feitos à mão e uma lareira 
aconchegante.
alnwickgarden.com

Banquete na      BIBLIOTECA 
Siga para Norwich, no leste da 
Inglaterra, para comer em uma 
biblioteca com mais de cem 
anos de idade e prateleiras e 
painéis de madeira intactos.  
O restaurante The Library 
é ideal para os amantes da 
literatura.
thelibraryrestaurant.co.uk

Café      RÁPIDO
Nos cafés Ziferblat, em 
Londres, Manchester e 
Liverpool, o consumo 
de bebidas, lanches 
e bolos é livre - você 
só paga pelo tempo 
que lá passa. 
ziferblat.co.uk

Comida 
     TEATRAL 
Inspirado por arte e música, 
o chef Michael O’Hare cria 
pratos com cores malucas 
que renderam uma estrela 
Michelin ao seu restaurante, 
o The Man Behind the Curtain, 
localizado em Leeds. 
themanbehindthecurtain.co.uk

Jantar 
     NO ESCURO
No Dans le Noir?, em Londres, 
seus sentidos são aguçados 
enquanto você janta em total 
escuridão, guiado e servido 
por garçons com deficiências 
visuais. 
london.danslenoir.com

Restaurante      NA PRISÃO  
No The Clink Restaurant, em 
Cardiff, no País de Gales, toda 
a comida é preparada e servida 
por prisioneiros que querem se 
qualificar e começar uma nova 
vida ao final de suas sentenças. 
theclinkcharity.org

Uma boa refeição vai além de pratos saborosos –  
ela deve ser uma experiência completa. Confira alguns  

dos restaurantes mais inusitados da Grã-Bretanha

Um jantar
DIFERENTE

Jante no 
restaurante 

Alnwick 
Treehouse 
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de leite e a magia da culinária

Sorvete de coco, mous e espumante 



          Imãs opostos fazem o  
traves eiro flutuar
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ALGO PARA 
BEBER?
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longe, 
já que  

o Sunday 
Roast é servido em pubs  
de todo o país. 
thehandandflowers.co.uk

FISH AND CHIPS
A melhor forma de comer o 
tradicional fish and chips é no 
litoral. VC Jones, em 
Whitstable serve um delicioso 
bacalhau acompanhado por 
fritas suculentas.
vcjones.co.uk

HAGGIS
O prato nacional da Escócia 
é uma espécie de morcilha 
feita de coração, fígado, 
pulmão de carneiro,  

farinha de aveia, banha e 
especiarias. Experimente no 
Whiski Bar, em Edimburgo, 
acompanhado por neeps  
& tatties e um whisky.
whiskibar.co.uk

CORNISH PASTY
Esse pastel de massa contém 
batata, couve, cebola e 
temperos (a carne moída 
só foi incluída mais 
tarde). Ele pode ser 
saboreado em 
restaurantes no 
sudoeste  
da Inglaterra.

CHÁ DA 
TARDE
Você não  
pode deixar de 
tomar um 
tradicional 
chá da 

tarde acompanhado por 
pequenos sanduíches, bolos, 
scones (bolinhos tradicionais) 
e geleia - especialmente se 
visitar Devon e a Cornualha. 

PEIXE DEFUMADO 
Saboreie os melhores 
defumados na Cley 
Smokehouse, em Norfolk 
[cleysmokehouse.com]. 

Prove o prato anglo-
indiano kedgeree, 

conhecido como o 
“café da manhã 

dos reis”, no 
restaurante e 
hotel Byfords, 

que mistura hadoque  
e camarões a arroz 

e é finalizado  
por um ovo 
escalfado. 

[byfords.org.
uk].

GIN GALÊS
A água fresca das 
nascentes do País 
de Gales é um dos 
ingredientes 
essenciais nas 
destilarias de gin. 

A Penderyn Distillery usa água do Parque 
Nacional Brecon Beacons para criar seu 
Brecon Gin [welsh-whisky.co.uk]. 
Experimente o Seaweed Gin, feito com 
algas marinhas pela distilaria Dà Mhìle, no 
oeste do País de Gales. [damhile.co.uk].

CERVEJA 
ARTESANAL
A cerveja artesanal  
está em alta na 
Grã-Bretanha. 
Visite a BrewDog, 
na Escócia – a 
primeira cervejaria com financiamento 
coletivo do mundo [brewdog.com].  
Ou prove as cervejas da Meantime, em 
Greenwich, no sudeste de Londres 
[meantimebrewing.com].

VINHO INGLÊS
O solo calcário de Sussex 
e Hampshire, no sul da 
Inglaterra, é quase 
idêntico ao da região de 
Champagne, na França. 
Experimente um 

espumante branco ou rosé da vinícola 
Nyetimber [nyetimber.com]. A Chapel 
Down, em Tenterden, Kent, também 
produz bons vinhos [chapeldown.com].

CHÁ ESCOCÊS
Em uma lavoura na 
Escócia, 750 metros 
acima do nível do 
mar, a chuva e as 
nuvens baixas 
protegem as plantas 
do sol. A plantação da Wee Tea Company 
em Dalreoch, nas Highlands, produz chás 
brancos e defumados, que estão entre os 
favoritos dos conhecedores do assunto 
[weeteacompany.com].

“Counting Sheep” é uma 
sobremesa espetacular 

no The Fat Duck

O merengue fica em um traves eiro que  flutua sobre a sua mesa

de leite e a magia da culinária

Sorvete de coco, mous e espumante 

http://imaginationGB.com
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Viva

Mitos e histórias antigas são tão importantes para o 
País de Gales quanto os seus vales verdejantes, 
montanhas rochosas e costas deslumbrantes.  

Em 2017, o Ano das Lendas, é hora de descobrir 
pessoalmente esses lugares tão inspiradores

a
é conectada ao 
continente, exceto 
durante a maré alta

A ILHA DE LLANDDWYN 

http://imaginationGB.com
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Um dos oito castelos 
construídos ou reformados por 

Eduardo I no País de Gales

CASTELO DE CAERNARFON 

É uma terra de dragões destemidos 
e reis poderosos, magos 
mitológicos e rainhas guerreiras, 
onde castelos antigos, cemitérios 

sagrados e fortes pré-históricos marcam a 
paisagem. No País de Gales você encontra 
montes de pedra dramáticos, lagos glaciais 
profundos, pântanos intactos e cavernas que 
lembram catedrais, com lagos e cachoeiras 
que reluzem sob a luz de lanternas. O País de 
Gales é, sem dúvida, uma nação de beleza 
natural excepcional, mas é também um lugar 
cercado por uma aura de magia. O Ano das 
Lendas, em 2017, é o momento perfeito para 
descobrir as histórias épicas que formaram  
a cultura do país.

CONTOS DE AMOR
O País de Gales tem sua própria santa 
padroeira do amor – o dia de Santa Dwynwen 
é celebrado em 25 de janeiro.  A história dela 
é trágica, como todas as histórias de amor 
mais poderosas. Dwynwen foi uma princesa 

galesa do século V que, proibida de se casar 
com o homem que amava, buscou refúgio 
com o coração partido na ilha de Llanddwyn, 
no norte do país, onde passou o resto de seus 
dias vivendo como uma ermitã. Veja as 
ruínas da capela dedicada a ela e siga os 
passos dos peregrinos que passaram por lá; 
muitos ainda visitam a área à procura de uma 
nascente que, segundo a lenda, contém 
peixes cujo movimento pode prever o futuro 
de um casal. Não deixe de explorar também 
as maravilhosas praias e enseadas onde você 
pode avistar focas brincando na água.

CASTELOS HISTÓRICOS 
Há vários castelos espalhados pelo País de 
Gales e alguns dos mais impressionantes 
foram construídos no século XIII pelo rei 
Eduardo I. O imponente Caernarfon ocupa 
uma posição estratégica na costa norte do 
país; com muros fortificados, ele servia de 
residência para o rei e seus acompanhantes  
e protegia uma pequena cidade. ›
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Descubra livros novos 
e assista a palestras de 
escritores aclamados

LLYN LLYDAW É UM DOS 
LAGOS MAIS VISITADOS 
DO REINO UNIDO

O castelo é espetacular quando visto tanto 
do mar quanto da terra e, apesar de ter sido 
atacado várias vezes ao longo dos séculos, 
continua extremamente bem preservado. 

DESCUBRA CAMELOT
Uma das lendas britânicas mais 
conhecidas é a história do rei Artur e os 
Cavaleiros da Távola Redonda, cujas 
origens remetem ao povo celta que 
habitava a região antes dos romanos.  
Com lances de magia, bravura em batalhas, 
amor eterno e traição, ambientados no 
reino encantado de Camelot, não é à toa 
que as lendas de Artur, Merlin, Lancelot e 
Guinevere continuam a ressoar através 
dos séculos. E com o lançamento do filme 
Rei Artur: A Lenda da Espada, em 2017, a 
história será passada para mais uma 
geração. A identidade real de Artur 
continua um mistério, mas muitos 
acreditam que ele tenha sido um líder celta 
do século V que derrotou os saxões.  
Há fortes conexões com a lenda por todo o 
País de Gales. O monte que cobre o 

anfiteatro romano em 
Caerleon, perto de 
Newport, no sul do país, 
foi conhecido como a 
Távola Redonda do rei 
Artur por muitos anos. 
Já Llyn Llydaw, um lago comprido ao lado 
do monte Snowdon, teria sido por onde 
Artur navegou até a ilha mágica de Avalon 
para ser curado dos ferimentos após sua 
batalha final. Hoje, o lago é um dos mais 
visitados do Reino Unido e suas vistas 
espetaculares do vale Gwynant são tão 
lendárias quanto o próprio Arthur. 

O ROBIN HOOD GALÊS
O condado de Carmarthenshire, no 
sudoeste do País de Gales, foi lar de Twm 
Siôn Cati, um bandido do século XVI que 
costuma ser comparado a Robin Hood. 
Ele aparentemente roubava dos ricos, mas, 
diferentemente de Robin, não parecia dar 
muito aos pobres. Twm costumava se 
esconder de seu arqui-inimigo, o xerife de 
Carmarthen, em uma caverna em Dinas 

Hill, perto da pitoresca 
cidade de Llandovery. 
Eventualmente, Twm 
recebeu o “perdão real” da 
rainha Elizabeth I por seus 
crimes e tornou-se um 
poeta e historiador. Você 
pode seguir uma trilha até 
sua caverna, que hoje é 
parte da reserva natural de 
Gwenffrwd-Dinas, uma 
área da Sociedade Real de 
Proteção aos Pássaros que 
abriga espécies como o 
milhafre-real e o maçarico-
das-rochas.

NAÇÃO DE 
CONTADORES 
DE ESTÓRIAS
O escritor infantil Roald 
Dahl nasceu em Cardiff e 
usou memórias de sua 
infância no País de Gales 
para criar seus contos 
mágicos, enquanto o poeta 
RS Thomas era um clérigo 
cujo trabalho foi inspirado 
pela paisagem e pelo povo 
galês. Dylan Thomas, 

nascido em Swansea, é provavelmente o 
escritor galês mais conhecido, famoso 
tanto por seus versos sublimes quanto 
pelo estilo de vida rebelde. 
Não é coincidência, então, que o País de 
Gales sedia um dos festivais literários mais 
famosos do mundo, o Hay Festival, descrito 
pelo ex-presidente americano Bill Clinton 
como “o Woodstock da mente”. O evento 
acontece anualmente na cidade histórica 
de Hay-on-Wye que faz fronteira com 
Inglaterra. Em 2017, o festival ocorre entre 
25 de maio e 4 de junho, mas esse local  
pitoresco – conhecido também 
pela abundância de livrarias e 
antiquários – é perfeito para 
os amantes da palavra 
escrita e da literatura em 
qualquer época do ano.

ESCRITORES 
GALESES

Roald Dahl
é conhecido em 

todo o mundo por 
livros como Charlie 

e a Fábrica de 
Chocolate

Dylan Thomas 
transformou 

memórias nos 
versos de Sob o 

Bosque de Leite

A espada mágica do 
rei Artur, Excalibur, 
teria sido jogada 
no lago

LLYN LLYDAW

DESCUBRA  
MAIS ONLINE

visitwales.com

HAY FESTIVAL

http://imaginationGB.com
http://visitwales.com
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 CHARLIE
 HUNNAM
Do que sinto falta?       Do clima britânico!

http://imaginationGB.com
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Nascido em 
Newcastle e 
atualmente 

trabalhando em 
Hollywood, Charlie 

Hunnan interpreta o 
personagem 

principal no filme 
“Rei Artur: A 

Lenda da Espada”, 
dirigido por Guy 

Ritchie. Aqui ele fala 
sobre os seus lugares 
favoritos, como gosta 

de relaxar e do que 
sente falta quando 
está longe de casa 

TRABALHAR COM DAVID 
BECKHAM FOI... uma grande 
lembrança do que é preciso para ser 
bem sucedido. Beckham é obviamente 
um astro, e embora o seu papel em 
“Rei Artur” seja pequeno, ele chegou 
no set de filmagens bem preparado 
e determinado a fazer um trabalho 
perfeito - e foi o que fez. Me dei conta 
de que todo o sucesso que David 
alcançou foi fruto de muito trabalho e 
de uma fome de fazer tudo da melhor 
maneira possível.  
 
EU E O GUY RITCHIE 
RELAXÁVAMOS... em qualquer lugar 
com um tatame de jiu-jitsu ou uma 
boa garrafa de vinho. 
 
AS MINHAS LOJAS DE ROUPA 
FAVORITAS SÃO... a Ralph Lauren, 
por sua linha RRL, ou qualquer loja 
de tênis. 
 
QUANDO ESTOU NOS EUA SINTO 
FALTA... do clima britânico. Eu vivo 
em Los Angeles, onde o sol brilha o 
ano todo. Sinto falta das estações do 
ano, especialmente o outono. 
 
MINHA CIDADE NATAL ME 
ENSINOU... determinação. A cidade 
de Newcastle passava por tempos 
difíceis financeiramente durante 
a minha infância. As principais 

indústrias eram as minas de carvão e 
a construção de navios, e ambas iam 
mal. Mesmo assim, existe uma atitude 
geral de “seguir adiante”. Os Geordies, 
o meu povo, é um povo forte.      

O MEU LUGAR FAVORITO NA 
GRÃ-BRETANHA É... a zona rural de 
Northumberland. A área passa uma 
sensação de força e solidão que me 
inspiram muito. 
 
O LUGAR MAIS ROMÂNTICO DA 
GRÃ-BRETANHA É.. a região das 
Highlands da Escócia. 

O MELHOR LUGAR PARA ANDAR 
COM A MINHA MOTO É... a região 
das Highlands da Escócia! Eu ainda 
não fui para as Highlands de moto, 
mas está na minha lista de desejos. 
 
A MINHA REFEIÇÃO BRITÂNICA 
FAVORITA É... coquetel de camarão 
seguido por um bife, em um bom e 
tradicional pub rural. 
 
A PRIMEIRA COISA QUE FAÇO 
QUANDO CHEGO DE VIAGEM É... 
jantar com minha mãe e meus irmãos. 
 

Rei Artur: A Lenda da Espada  
entra em cartaz em maio de 2017. 
warnerbros.co.uk/kingarthur

Do que sinto falta?       Do clima britânico!

WARNER BROS. PICTURES’ AND VILLAGE ROADSHOW PICTURES’ FANTASY ACTION ADVENTURE KING ARTHUR: LEGEND OF THE SWORD IS DISTRIBUTED WORLDWIDE 
BY WARNER BROS. PICTURES AND IN SELECT TERRITORIES BY VILLAGE ROADSHOW PICTURES. PHOTOGRAPHY J.R. Mankoff/August Image, Warner Bros. Pictures

Charlie Hunnam como Artur,  
em REI ARTUR: A LENDA DA ESPADA

http://imaginationGB.com
http://warnerbros.co.uk/kingarthur
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Você sonha com um admirável 
mundo novo cheio de possibilidades 
para explorar sua paixão pela 
ciência, engenharia ou tecnologia? 
Então a Grã-Bretanha é o lugar 
perfeito para estudar

INOVANDOsempre

Londres é a melhor cidade do mundo para pessoas 
e negócios em busca de oportunidades, segundo  
o estudo Cidades de Oportunidade, publicado 
pela PricewaterhouseCoopers em 2016. 

A Grã-Bretanha tem uma longa história de ciência, 
indústria e empreendedorismo. O país é sede de 
organizações de prestígio como a The Royal Society 
e mantém parcerias científicas por todo o mundo. As 
universidades britânicas vêm tendo um papel importante 
nessa trajetória, atraindo estudantes de alto nível de 
várias partes do planeta e encaminhando talentos 
excepcionais para indústrias importantes. 

A Universidade de Loughborough, em Leicestershire, 
no centro da Inglaterra, está entre as instituições 
reconhecidas mundialmente pela excelência em  
pesquisa científica e tecnológica, com mais de cem 
centros, grupos e institutos de pesquisa. 

A reputação de Loughborough é fundamentada em 
pesquisas guiadas pela necessidade da sociedade de 
abordar questões que afetam a vida das pessoas. 

“Nós temos parcerias bem estabelecidas com negócios 
e indústrias, e o potencial comercial está no centro de 
muito do que fazemos”, diz o professor Robert Allison, 
vice-reitor e presidente da universidade. “Queremos 
garantir que nossos estudantes consigam as habilidades 
e a experiência que precisam para abrir suas próprias 
empresas ou para ingressar no mundo corporativo ou das 
grandes empresas industriais. 

Nossos alunos internacionais vêm de todas as partes 
do mundo, atraídos pela qualidade da educação que 
oferecemos e por nosso forte espírito comunitário.” 

DESCUBRA 
MAIS ONLINE
Para mais informações,  

visite o site 
 

study-UK.british 
council.org

http://imaginationGB.com
http://www.chevening.org
http://study-UK.britishcouncil.org
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Sempre me animei com a 
possibilidade de estudar em 
uma universidade britânica 
por causa da reputação que 
essas instituições têm por suas 
prestigiosas contribuições 
científicas, conexões industriais e 
diversidade multicultural. Apesar 
disso, a ideia de deixar minha casa, 
família e amigos em Malta, onde a 
universidade é gratuita para todos 
os alunos de graduação, dificultou 
muito a decisão para mim.

O momento crucial 
aconteceu em uma viagem à 
Grã-Bretanha como parte do 
Fórum Internacional de Ciência 
e Juventude, em Londres (veja 
mais detalhes na próxima 
página). Foi durante uma visita 
ao Departamento de Engenharia 
Química da Imperial College 
London que tive meu primeiro 
vislumbre sobre a matéria.

A pesquisa realizada lá era 
completamente diferente de 
tudo o que eu já tinha visto – 
aprendi sobre plantas piloto 
para armazenar CO2 de forma 
subterrânea e sobre a produção 
de sangue artificial para fins 
regenerativos médicos.  
Isso despertou minha paixão 
por ajudar o meio-ambiente e a 
raça humana, e foi quando tomei 
a decisão de me inscrever para 
estudar Engenharia Química  
na Grã-Bretanha.

Estou hoje no terceiro ano do 
curso de Engenharia Química 
da Universidade de Bath, no 
sudoeste da Inglaterra.  Estudar 
na Grã-Bretanha abriu um 
mundo de oportunidades para 
mim. Minha universidade tem 
conexões incríveis com empresas 
do ramo – já tivemos palestras 
de engenheiros de segurança 
da ExxonMobil e temos acesso 
frequente a feiras de carreiras. 
Outra atração do Reino Unido é o 
apoio para mulheres estudando 
Ciência, Tecnologia, Engenharia 
e Matemática (STEM, na sigla em 
inglês). Tive ainda a oportunidade 
de participar de workshops sobre 
liderança feminina e de conversar 
com cientistas mulheres.

Nosso departamento oferece 
a chance de realizar projetos de 
pesquisa em outros países através 
de conexões com universidades 
de todo o mundo, incluindo 
Austrália, Nova Zelândia, França 
e Alemanha. Depois de me formar, 
pretendo estudar para um MBA. 
Meu objetivo é conseguir um cargo 
de gestão onde eu possa influenciar 
mudanças globais. Meu sonho é 
criar minha própria startup. 

Meu conselho para os 
estudantes é seguir em frente.  
As interações globais, as conexões 
industriais e a diversidade de 
perspectivas me ensinaram mais 
do que jamais imaginei.

NOVAS IDEIAS 

‘MINHA 
UNIVERSIDADE 
TEM CONEXÕES 
INCRÍVEIS COM 
INDÚSTRIAS’

Simran Mohnani, de 20 anos, veio de Malta para  
estudar Engenharia Química em Bath. Eis a razão... 
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http://imaginationGB.com
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Escolhi a Universidade Heriot-
Watt porque ela tem boa reputação 
em Engenharia e prepara 
estudantes para a indústria.  
Depois do mestrado em Engenharia 
Estrutural com Desenho 
Arquitetônico, fiz um PhD em 
carbono na energia eólica. 

Eu estava pesquisando as 
emissões de carbono associadas a 
materiais de construção e fui 
convidado para participar de um 
projeto financiado pelo fundo de 
inovação da Zero Waste Scotland, 
que apoia novas tecnologias 
renováveis. O projeto buscava 
desenvolver um tijolo cru e 
sustentável usando apenas 
materiais de construção residuais. 
Se uma casa de dois quartos típica 
fosse construída com esses tijolos, 
ela efetivamente “armazenaria” 35 
toneladas de resíduos. A ideia 
também ajuda na construção de 
casas econômicas, já que trata-se de 
uma solução de baixa tecnologia e 
baixo custo. 

O próximo passo foi criar uma 
empresa para desenvolver o tijolo, a 
Kenoteq, que é exatamente o que 
estou fazendo agora. 

Eu recebi muito apoio dos 
Serviços de Pesquisa e 
Empreendimento da universidade. 
A Royal Academy of Engineering 
também me deu uma Bolsa de 
Empreendedorismo em 2016.  
Isso significou que pude trabalhar 
somente no desenvolvimento 
comercial da Kenoteq durante  
um ano inteiro. 

Agora, asseguramos 
financiamento do High Growth 
Spinout Programme, da Scottish 
Enterprise, o que significa que a 
Kenoteq poderá continuar baseada 
na Heriot-Watt por mais alguns 
anos enquanto desenvolvemos e 
comercializamos o produto. 

Eu sempre quis ser meu próprio 
chefe. Meu objetivo é ajudar a 
impulsionar a produção no Reino 
Unido e fornecer tijolos em uma 
época de escassez.

‘MEU TRABALHO  
NÃO SERIA POSSÍVEL 
SEM O APOIO DA 
HERIOT-WATT’ 

FUTURO 
SUSTENTÁVEL
O DR. SAM CHAPMAN ESTÁ ABRINDO SUA 
EMPRESA COM AJUDA DA UNIVERSIDADE 

http://imaginationGB.com
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LÍDERES DO FUTURO 
Lançado em 1983, o Chevening é um programa 
internacional de bolsas de estudo que permite que 
estudantes com qualidades de liderança de 144 países 
e territórios façam cursos de graduação em 
universidades britânicas. Fundado pelo Ministério das 
Relações Exteriores do Reino Unido, o programa tem o 
objetivo de formar futuros líderes, influenciadores e 
tomadores de decisão. Os estudantes são selecionados 
pessoalmente por embaixadas e altos comissariados 
britânicos ao redor do globo.  chevening.org

CIÊNCIA PARA A JUVENTUDE
Fundado em 1959, o Fórum Internacional de Ciência e 
Juventude, em Londres, é um evento anual de duas 
semanas cujo objetivo é reunir talentos de todo o 
mundo e oferecer um conhecimento mais  
profundo da ciência e suas aplicações em  
benefício da humanidade.

O fórum atrai 500 dos jovens 
cientistas mais notáveis do planeta, 
com idades entre 17 e 21 anos, vindos 
de mais de 65 países. Além de uma 
agenda social intensa e do foco em 
educação cultural e na formação de 
amizades duradouras, o programa 
inclui ainda palestras, demonstrações 
de cientistas e visitas a indústrias e 
centros de pesquisa de renome.  
Em 2017, o evento acontece entre 26 
de julho e 9 de agosto, com inscrições 
abertas até o fim de maio. 
liysf.org.uk

SEU PRÓPRIO NEGÓCIO!
Se você estiver estudando em uma universidade 
britânica e apresentar uma ideia altamente inovadora 
e/ou competências empresariais fortes, o visto Tier 1 
(Graduate Entrepreneur) permite a permanência no 
Reino Unido para desenvolver o seu negócio. Essa é  
a primeira iniciativa do tipo no mundo. 

Você pode aplicar para esse visto se:
• terminou sua graduação e foi oficialmente endossado  
pelo Departamento de Comércio Internacional do 
Reino Unido (DIT, na sigla em inglês) ou por um instituto 
britânico de educação superior autorizado, por ter 
uma ideia comercial genuína e válida
• for de fora do Espaço Econômico Europeu e da Suíça
• cumprir os outros critérios de elegibilidade

O visto Tier 1 (Graduate Entrepreneur) é inicialmente 
válido por um ano, mas pode 
ser prorrogado pelo segundo 
ano. Após esses dois anos, 
você pode aplicar para um 
visto Tier 1 (Entrepreneur), que 
permite que permaneça no 
Reino Unido por mais três anos 

Faça parte da 
inovação britânica

DESCUBRA 
MAIS ONLINE

Para mais informações, 
visite o site gov.uk e  
faça uma busca por 

“Graduate 
 Entrepreneur”

http://imaginationGB.com
http://liysf.org.uk
http://liysf.org.uk
http://gov.uk
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CARREGADORES  DE CELULAR
A Intelligent Textiles, baseada em Surrey criou 
um tecido tecnológico para uniformes militares 
que distribui eletricidade para vários dispositivos. 
[intelligenttextiles.com]. Na Universidade de Bath, 
células solares instaladas em roupas significam que, 
um dia, suas meias poderão carregar o seu celular. 
[bath.ac.uk]. A Universidade de Brighton também está 
desenvolvendo tecidos inteligentes, incluindo um maiô 
que muda de cor de acordo com o tempo de exposição  
ao sol. [brighton.ac.uk].

ABRAÇOS VIRTUAIS
“Nos próximos cinco a dez anos, todos 
os dispositivos portáteis – celulares, 
câmeras, sensores de atividades físicas 
– desaparecerão e tudo virá integrado 
em peças de roupa”, diz Francesca 
Rosella, diretora da empresa londrina de 
tecnologia vestível CuteCircuit.  
Seus produtos incluem o vestido Eiza, 
com 10 mil micro lâmpadas de LED 
controladas através de um aplicativo, 
e a Hug Shirt, uma camisa que envia 
abraços virtuais para pessoas queridas em 
qualquer parte do mundo.  
“Os sensores captam a intensidade, 
duração e localização do toque, a 
temperatura da pele e a frequência 
cardíaca de quem está enviando o abraço”, 
diz Rosella. “Acionadores em outra camisa 
recriam a sensação.” cutecircuit.com

CASACOS AQUECIDOS
A Emel + Aris, baseada em Londres, lançou 
sua linha de casacos aquecidos em 2016. 
Alimentado por uma bateria, o casaco tem 
painéis infravermelhos que distribuem calor 
através de um forro de polímero.  
A fundadora, Rana Nakhal Solset, teve a ideia 
após um comentário de seu filho de sete 
anos. “Estávamos planejando uma viagem 
ao Polo Norte e ele perguntou se eu poderia 
comprar jaquetas aquecidas”, lembra ela”. 
emelandaris.com

o futuro
CONFECCIONANDO 

Esquerda: o vestido 
Eiza, que muda de 
cor de acordo com 
tweets. Direita: 
mande um abraço 
com a Hug Shirt

A CuteCircuit tem 
uma ampla variedade 

de produtos de alta 
tecnologia

Os casacos e 
seus sistemas de 
aquecimento de 
alta tecnologia 
são feitos na  
Grã-BretanhaTE
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A nova onda de startups de 
tecnologia vestível está na 
vanguarda da moda funcional

http://imaginationGB.com
http://intelligenttextiles.com
http://bath.ac.uk
http://brighton.ac.uk
http://cutecircuit.com
http://emelandaris.com


SHOWS 

DESCUBRA 
MAIS 

ONLINE
visitbritain.com/ 

festivals

Festival No.6, 
Portmeirion, Gales

     incríveis
Assim como 
o Festival de 

Glastonbury, 
existem centenas 

de outros 
festivais e locais 
exclusivos onde 

você pode sentir o 
poder da música

UMA EXPERIÊNCIA ÚNICA

http://visitbritain.com/festivals
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FESTIVAL NO.6
Esse festival inigualável foi batizado em 
homenagem ao personagem principal da 
uma série cult de TV dos anos 60 “O 
Prisioneiro”, filmada em Portmeirion, no 
País de Gales. O evento de verão acontece 
em frente aos prédios em estilo italiano  
de Portmeirion, na sua maravilhosa baía. 
Qualquer estilo musical soa como  
mágica aqui, e atrações geralmente  
fazem jus ao lindo cenário.  
festivalnumber6.com

PROMS SPECTACULAR
Além de assistir aos Proms anuais da BBC 
no Royal Albert Hall, em Londres, você 
também pode se divertir nos lindos 
gramados desta antiga mansão rural em 
Yorkshire. Aprecie obras tradicionais 
compostas para orquestras sob as estrelas 
em Castle Howard - o palacete de 300 anos 
foi cenário de um programa de TV e do 
filme “Brideshead - Desejo e Poder”.  
Leve um piquenique, uma garrafa de  
vinho espumante inglês e uma esteira e 
mergulhe nos sons da Orquestra Nacional 
da Inglaterra. castlehoward.co.uk

THE CAVERN CLUB
O The Cavern foi onde os Beatles fizeram 
quase 300 shows entre 1961 e 1963. 
Quando o prédio original foi demolido nos 
anos 70, muitos dos tijolos foram usados 
na construção do novo local, que apresenta 
música ao vivo sete dias por semana. 
Bandas de tributo aos Beatles, Led 
Zepellin, The Kinks e muito mais fazem 
parte do folclore, bem como shows de 
artistas famosos, como Adele.  
cavernclub.org

INTERNATIONAL 
MUSICAL EISTEDDFOD
Todos os verões, aproximadamente 4000 
artistas de todo o mundo rumam em 
direção à cidade de Llangollen, no norte do 
País de Gales, para fazer parte de uma 
competição de música e dança folclórica. 
Competidores de países como as Filipinas, 
Índia, Marrocos, Canadá, Estônia, 
Finlândia e Zimbábue ajudaram a  
estabelecer as profundas conexões 
culturais que datam da primeira edição no 
anos 40. Hoje o festival atrai um público de 
até 50.000 pessoas.
international-eisteddfod.co.uk

AN LANNTAIR
Este centro de artes com um auditório de 
220 lugares tem vista para o porto de 
Stornoway, na Ilha de Lewis, nas Outer 

Seja você profissional ou alguém que normalmente 
canta no chuveiro, o LCGC recebe a todos, mesmo 
apenas por um dia. Comece com uma aula de canto 
seguida de um ensaio, e conheça os membros do coral. 
Vale-presentes para experiências de um dia são válidos 
por um ano. lcgc.org.uk

africanos e também teatro, comédia,  
artes, poesia, dança, atos circenses e mais. 
O festival teve a sua primeira edição em 
2007. freedomfestival.co.uk

THEKLA
Thekla é uma navio cargueiro alemão de 
1958 ancorado na área de Mud Dock do 
Porto flutuante de Bristol, no sudoeste da 
Inglaterra. O navio foi convertido em casa 
de música e tem programação quase todas 
as noites. O seu espaço incomum é incrível, 
e artistas como Calvin Harris, Jamie T e 
Metronomy já tocaram a bordo. Se você 
gosta de pop e dance, o seu lugar é aqui. 
theklabristol.co.uk

M Ú S I C A  |

Hebrides da Escócia. O lugar pode ser 
remoto, porém o centro apresenta apenas 
shows de artistas revelação e de nomes 
famosos, como Mumford & Sons. Faça uma 
visita durante o festival anual HebCelt, que 
ocorre entre 19 e 22 de julho de 2017. 
lanntair.com 

FREEDOM FESTIVAL
Hull, em Yorkshire, foi nomeada como 
Cidade da Cultura de 2017, portanto o 
festival internacional de artes desse ano 
vai estar mais animado do que nunca.  
O evento acontece no início de setembro, 
com uma mistura eclética de música que 
vai de charangas modernas a ritmos 

PARA CLÁSSICOS 
Proms Spectacular no Castelo 
Howard, em Yorkshire

PARA NOSTALGIA 
The Cavern Club, 
em Liverpool, lar 
dos Beatles

PARA WORLD MUSIC 
O International 
Eisteddfod, no 
País de Gales

CANTE ATÉ PERDER A VOZ
Faça parte do respeitado London Community 
Gospel Choir, em uma sessão de canto estimulante

http://imaginationGB.com
http://festivalnumber6.com
http://castlehoward.co.uk
http://cavernclub.org
http://international-eisteddfod.co.uk
http://lcgc.org.uk
http://freedomfestival.co.uk
http://theklabristol.co.uk
http://lanntair.com


The 
Custard 
Factory

Na Grã-Bretanha, empresas, empreendedores e 
freelancers exigem mais de seus escritórios do que 

apenas uma mesa organizada. Descubra a nova geração 
de locais de trabalho flexíveis onde a criatividade manda

ENCONTRE O SEU 

A Grã-Bretanha é um lugar fantástico 
para se viver e trabalhar. Se você está 
em busca de um espaço para montar o 
seu negócio, há uma grande variedade 
de ambientes criativos e inovadores 
a seu dispor. Muitas novas empresas 
querem trabalhar em uma atmosfera 
que reflita as suas ambições. Espaços 
futuristas estão surgindo por todas 

as partes do Reino Unido com a 
promessa de inspirar – seja você um 
designer de moda ou desenvolvedor 
de aplicativos. Imagine um dia que 
começa com aulas de Pilates e termina 
com shows ao vivo ao pôr-do-sol, um 
lugar com comida local e workshops 
instigantes no meio do dia. Chegou a 
hora de encontrar o seu lugar... 

para criar
ESPAÇO 

Escritórios da 
Gensler na 
The Custard 
Factory, em 
Birmingham
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TEC MARINA, CARDIFF
O mais novo centro de negócios inovadores 
no sul do País de Gales, a Tec Marina é um 
local inovador na Marina de Penarth, e fica a 
apenas 6 minutos de trem de Cardiff. Esta 
comunidade de empresas, freelancers e 
startups com um olhar no futuro trabalha 
em escritórios privados e espaços de 
trabalho compartilhados, oferecendo 
também salas de reuniões e eventos com 
telas touchscreen de 80 polegadas e 
software para brainstorming. As áreas de 
socialização promovem a troca de ideias, e 
há um grande foco no equilíbrio trabalho-
vida, com uma academia gratuita, uma sala 
de jogos, vídeo games e cozinhas com 
máquinas de café passado. Obviamente, o 
lugar fica aberto 24 horas por dia, pois a 
ambição não dorme nunca. tecmarina.com

PARA AMANTES DA TECNOLOGIA

        HÁ UM GRANDE 
FOCO NO EQUILÍBRIO 

TRABALHO-VIDA
 

“   ”

http://imaginationGB.com
http://tecmarina.com
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IDEAL PARA AMANTES DA GASTRONOMIA

FORGE & CO, LONDON
Localizado na Tech City na área de 
Shoreditch, no leste de Londres, na Forge & 
Co você encontra o The Modern Grill, um 
restaurante aberto durante o dia todo. 
Abrigando 100 residentes, os espaços 
compartilhados se espalham por três 
andares, incluindo mesas individuais e 
estúdios fechados para grupos. Há um 
programa organizado de palestras e 
eventos, porém as melhores ideias surgem 
regadas a boa comida e bebida. 
forgeandco.co.uk

THE WHISKY BOND, 
GLASGOW
Construído como um armazém 
alfandegado para as Highland Distilleries 
nos anos 50, este prédio de tijolos de sete 
andares ganhou vida nova em 2012, 
recebendo artistas e empreendedores às 
margens deste canal de Glasgow.  
O distrito de Speirs Locks organiza festivais 
e festas unindo trabalhadores de estúdios 
vizinhos e fazendo deste um dos locais de 
trabalho mais sociáveis e criativos da 
Escócia. thewhiskybond.co.uk

STUDIO SOUK, BELFAST
Parte mercado, parte oficina, é aqui que 
artistas independentes, designers e artesões 
podem dividir as suas ideias e interagir com 
seus clientes. Há um forte espírito 
comunitário e métodos de produção 
sustentável como o upcycling (processo de 
dar nova vida a objetos descartados) são 
incentivados. Indo às compras você 
encontra de tudo – do chocolate artesanal 
Nearynogs [nearynogs.com] às bolsas de 
couro coloridas da Vintage Satchel 
Company [vscbelfast.com]. studiosouk.com

IDEAL PARA ASPIRANTES À ARTESÃO

IDEAL PARA SOCIALIZAR

THE ASSEMBLY, 
MANCHESTER
Muitos pequenos negócios podem 
economizar em detalhes caros, por isso é 
fácil entender a popularidade deste 
conceito colaborativo. O agitado Northern 
Quarter é o cenário deste estiloso espaço 
compartilhado, com barras de ferro 
expostas e vistas do alto da cidade. Aqui 
encontra uma variedade de empresas que 
se beneficiam do uso de fibra ótica e acesso 
24/7 – porém sem gastar uma fortuna. 
assemblymcr.com 

IDEAL PARA MINIMALISTAS

SOHO WORKS, LONDRES
Situado no histórico Tea Building, no leste de 
Londres, este é o primeiro de uma rede 
global de espaços de trabalho 24 horas 
direcionados para as indústrias criativas, um 
projeto da Soho House & Co. Há 23 estúdios 
privados, bem como balcões, mesas e 
espaços de trabalho compartilhados, em 
meio a uma decoração que combina 
vintage e design moderno. Com mesas de 
jantar antigas, candelabros de bronze e 
móveis ergonômicos, o ambiente é 
impecavelmente estiloso. sohoworks.com

IDEAL PARA AMANTES DO DESIGN

CUSTARD FACTORY, 
BIRMINGHAM
Polo do espírito empreendedor na região de 
Midlands, a Custard Factory está ganhando 
a reputação de ser um dos centros de 
trabalho mais estimulantes fora de Londres. 
A Custard Factory faz parte da essência de 
um grande distrito criativo, lar de mais de 
500 negócios que vão desde startups a 
grandes marcas como a Gensler, empresa 
de arquitetura, design e planejamento 
estratégico, a loja de moda online Asos e a 
Prince’s Trust. custardfactory.co.uk

IDEAL PARA NETWORKERS

ALAN & KELSEY 
MOORE 
FUNDADORES DA 
NOMAD WATCHES 

Trabalham na: The Whisky Bond, 
Glasgow, Escócia
Porque aqui? Em casa nunca tínhamos 
a chance de conhecer outros donos de 
pequenos negócios. Poder conviver com 
pessoas em jornadas semelhantes à 
nossa realmente não tem preço.
Benefícios para o negócio?  
O Whisky Bond certamente promove 
colaborações interessantes. Kerr Vernon 
criou o nosso logo, site e marketing 
colateral [kerrvernon.co.uk], enquanto 
o Flux Laser & CNC Studio transformou 
o nosso logo em cartões de visitas 
[fluxlaserstudio.co.uk]. 
Dicas para os viajantes? O café Up 
On The Hill é perfeito para um almoço 
rápido e saudável. nomadwatches.com

WILL 
WOODHOUSE
FUNDADOR DE FIX  
MY BROKEN MAC

Trabalham na: Custard Factory, 
Birmingham
Porque aqui? A Custard Factory tem um 
ambiente muito bacana e um pessoal 
muito interessante, criativo e simpático. 
Há uma sensação verdadeira de fazer 
parte de uma família e estamos a cinco 
minutos do centro da cidade.
Benefícios para o negócio? Observamos 
um crescimento de 40% no nosso 
negócio nas primeiras seis semanas. 
Anteriormente, éramos uma loja online 
sem presença no mercado de vendas. 
Dicas para os viajantes? Siga o 
Digbeth Dining Club, para a sua 
comida de rua todas as sexta-feiras 
[digbethdiningclub.co.uk]. 
fixmybrokenmac.co.uk

COMO 
FUNCIONA 
PARA NÓS
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ABERTO PARA 
NEGÓCIOS
O Reino Unido é o local ideal para 
eventos e conferências – do ExCel 
London ao Palácio de Blenheim.

ExCel 
London

Palácio  
deBlenheim DESCUBRA 

MAIS 
ONLINE

eventsaregreat.com 

http://imaginationGB.com
http://forgeandco.co.uk
http://thewhiskybond.co.uk
http://nearynogs.com
http://vscbelfast.com
http://studiosouk.com
http://assemblymcr.com
http://sohoworks.com
http://custardfactory.co.uk
http://kerrvernon.co.uk
http://fluxlaserstudio.co.uk
http://nomadwatches.com
http://digbethdiningclub.co.uk
http://fixmybrokenmac.co.uk
http://eventsaregreat.com
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Desligue seu celular e relaxe de verdade! Confira nosso guia 
para uma pausa mais do que merecida na Grã-Bretanha

E nquanto a tecnologia facilitou 
consideravelmente as nossas 
vidas, o acesso constante a 
dispositivos como telefones 

celulares significa que é difícil relaxar 
de verdade hoje em dia. Isso explica a 
popularidade cada vez maior das férias 
de “detox digital”. 

A empresa de Martin Talks, Digital 
Detoxing, oferece exatamente esse 
tipo de viagem. “Tentamos ajudar as 
pessoas a terem um equilíbrio melhor 
levando-as em uma aventura sem acesso 
à tecnologia digital por um mínimo de 
três dias”, diz ele. “Há o terror inicial 
quando elas entregam seus telefones e 
algumas até sentem vibrações fantasma 
em seus bolsos... Depois, as pessoas 
começam a interagir umas com as outras 
e com o mundo ao seu redor – um bom 
começo para hábitos melhores.” Reduzir 
sua vida digital, mesmo que brevemente, 
pode trazer benefícios imediatos como 
melhora da memória e postura, além de 
padrões de sono mais saudáveis. Então, 
experimente uma dessas aventuras 
escapistas e relaxe... 

Detox
DIGITAL

Aproveite o ritmo de 
vida tranquilo e  

o clima subtropical 
de Tresco

ILHAS SCILLY

http://imaginationGB.com
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Aproveite 
momentos 
de paz em 
Brockhole, 
na costa de 
Windermere

LAKE DISTRICT

Você precisa ter boa 
mira para jogar no 

Nefyn & District Golf 
Club, pois o campo fica 

bem ao lado do mar

NORTE DO PAÍS DE GALES 

A CALMA TRADICIONAL  
DA VIDA NAS ILHAS 
Volte no tempo na pequena ilha de Sark, 
localizada no canal da Mancha, onde não 
há circulação de carros, apenas tratores, 
bicicletas e cavalos [visitguernsey.com]. 
Outra opção tranquila é o arquipélago 
subtropical conhecido como Ilhas Scilly, 
formado por 145 ilhas perto da Cornualha 
[visitislesofscilly.com]. A maioria das ilhas 
não é habitada – ideal para sair do radar. 
Milhares de espécies de plantas, incluindo 
palmeiras gigantes, samambaias, 
agapantos, flamboiãs e cactos crescem no 
Abbey Garden, na segunda maior ilha do 
arquipélago, Tresco [tresco.co.uk]. 

NAVEGANDO  
PELA COSTA SUL 
Alugue um iate ou faça um cruzeiro 
fluvial pelo rio Beaulieu, na costa sul da 
Inglaterra. Visite a marina de Buckler’s 
Hard, onde foram construídos navios 
usados na Batalha de Trafalgar, e admire 
as belas casas e a vida selvagem ao longo 
das margens. [www.bucklershard.co.uk]. 
Do outro lado do estreito de Solent fica a 
Ilha de Wight – a travessia de balsa dura 
40 minutos [visitisleofwight.co.uk]. De lá, 
você pode fazer um cruzeiro até a baía 
de Alum e contornar as três pedras de 
giz impressionantes que saem do mar, 

conhecidas como The Needles, eleito um 
dos lugares mais bonitos do Reino Unido 
[needlespleasurecruises.co.uk]. trilhas 
deslumbrantes no norte da Inglaterra 
Volte ao ano 122 d.C., quando a fronteira 
mais setentrional da Roma Antiga foi 
construída no que é hoje uma das áreas 
rurais mais bonitas da Inglaterra.  
A Muralha de Adriano se estende por  
135 km de costa a costa, oferecendo vistas 
maravilhosas e assentamentos romanos. 
Você pode percorrer qualquer trecho 
da muralha, mas o forte romano de 
Housesteads e a área de Sycamore Gap, 
do lado leste, são particularmente belos. 
[nationaltrail.co.uk/hadrians-wall-path]. 
Continue um pouco mais para o sul  
para conhecer o Parque Nacional de  
Lake District, que já inspirou muitos  
escritores e artistas britânicos. 
[lakedistrict.gov.uk].
 
FORA DA REDE NA ESCÓCIA  
Respire o ar salgado enquanto seu barco 
enfrenta as ondas do mar, admirando as 
vistas maravilhosas da costa escocesa. 
Os arquipélagos das Outer Hebrides, 
Inner Hebrides, Orkney e Shetland estão 
entre as áreas mais selvagens e remotas 
da Escócia. Observe aves marinhas e 
focas descansando nas rochas. Na costa 
de Moray Speyside, você pode surfar 

pela manhã e fazer snowboarding em 
montanhas próximas depois do almoço 
[morayspeyside.com]. Percorra a estrada 
costeira North Coast 500, uma rota que 
oferece quilômetro após quilômetro de 
vistas incríveis [northcoast500.com].  
A Reserva Natural de St. Kilda, nas Outer 
Hebrides, é a parte mais remota das Ilhas 
Britânicas e foi declarada Patrimônio da 
Humanidade. [kilda.org.uk].

PARQUES DE DIVERSÕES 
NATURAIS NO PAÍS DE GALES 
Rochas com 480 milhões de anos 
amontoadas em camadas garantem uma 
vista espetacular em Fforest Fawr, no 
Parque Nacional de Brecon Beacons, no 
sul do País de Gales. Aproveite para fazer 
caminhadas, explorar cavernas e praticar 
canoagem [fforestfawrgeopark.org.uk]. 
Prefere relaxar com algumas tacadas?  
Siga para Nefyn, um dos campos de golfe 
mais espetaculares do País de Gales  
[nefyn-golf-club.co.uk].
 
CAÇA A FÓSSEIS NA  
COSTA JURÁSSICA
Admire fósseis e formações rochosas 
em cores que vão do branco ao amarelo, 
laranja, verde, roxo e preto nesta área que 
é Patrimônio da Humanidade e cobre 
cerca de 150 quilômetros da costa sul da 

http://imaginationGB.com
http://visitguernsey.com
http://visitislesofscilly.com
http://tresco.co.uk
http://www.bucklershard.co.uk
http://visitisleofwight.co.uk
http://needlespleasurecruises.co.uk
http://nationaltrail.co.uk/hadrians-wall-path
http://lakedistrict.gov.uk
http://morayspeyside.com
http://northcoast500.com
http://kilda.org.uk
http://fforestfawrgeopark.org.uk
http://nefyn-golf-club.co.uk
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THERMAE BATH SPA 
Os rituais de banho eram 
parte essencial do estilo 
de vida dos romanos. E 
as casas de banho atuais 
continuam aproveitando 
o calor das fontes termais 
que correm embaixo da 
cidade. No Thermae Bath 
Spa, você pode relaxar 
nas águas mornas e ricas 
em minerais. Deixe levar-
se e relaxe.
thermaebathspa.com

RAW HORIZONS 
Comida crua gourmet, 
sucos purificantes, sessões 
de coaching pessoal e 
aulas de yoga deixarão 
você esbanjando saúde 
no Raw Horizons, um retiro 
exclusivo para mulheres no 
norte de Yorkshire. Faça  
hidromassagem e termine 
o dia com um bom livro na 
biblioteca de Split Farthing 
Hall, sede do retiro.
rawhorizons.co.uk

YEOTOWN
Aprofunde suas poses 
nesse retiro de vinyasa 
yoga em uma área 
rural do norte de 
Devon. O retiro oferece 
acomodações como o 
luxuoso Love + Be Loved 
Cottage, onde você pode 
balançar tranquilamente 
em uma cápsula de 
meditação enquanto 
admira o pomar.  
yeotown.com

Inglaterra. Começando em Old Harry 
Rocks, em Dorset, onde falésias de calcário 
mergulham no mar azul, a área vai até as 
rochas avermelhadas de Orcombe Point, 
no leste de Devon. Não perca o arco de 
pedra calcária conhecido como Durdle 
Door [jurassiccoast.org].
 
AVENTURA EM  
YORKSHIRE DALES
Caminhe por campos cobertos de 
flores silvestres no belo condado de 
Yorkshire – que também é ideal para 
pedalar e explorar cavernas [yorkshire.
com]. Descubra um universo subterrâneo 
entre as estalagmites e estalactites da 
caverna White Scar e passeie por bosques 
de carvalho para descobrir cachoeiras 
esplêndidas [ingletonwaterfallstrail.co.uk]. 
Espécies como a truta-marrom e o salmão 
habitam os rios da região. 

BEM-ESTAR NA NEW FOREST
A paz é absoluta nos bosques da New 
Forest, onde pôneis selvagens pastam 
sossegados e vilas pitorescas abrigam 
pubs servindo a culinária local. Saia a pé 
ou de bicicleta para explorar a paisagem 
que data do fim da Era Glacial, há 12 mil 
anos. Relaxe em um dos spas como o Lime 
Wood, com uma “massagem ancestral com 
pedras” [limewoodhotel.co.uk].

Thermae 
Bath Spa

DESTINO DETOX

http://imaginationGB.com
http://thermaebathspa.com
http://rawhorizons.co.uk
http://yeotown.com
http://jurassiccoast.org
http://yorkshire.com
http://yorkshire.com
http://ingletonwaterfallstrail.co.uk
http://limewoodhotel.co.uk


Paddington Station
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TRILHOS DE 
HISTÓRIA

O urso Paddington Bear foi 
encontrado na estação de 
Paddington junto com um 
bilhete dizendo “Por favor, 
cuide deste urso. Obrigado.” 
Pode ver a estátua em baixo 
do relógio na Plataforma 1. 

DESCUBRA: Cardiff (2 horas e 
7 minutos). Capital do País de 
Gales, Cardiff já foi o porto 
mais movimentado do 
mundo e hoje abriga uma 
cena multicultural, além de 
comércio e gastronomia. 

Viaje pelo tempo e espaço 
na Doctor Who Experience, 
da BBC. 
ESTADIA: O St. David’s Hotel 
tem vistas deslumbrantes da 
baía de Cardiff. 
[thestdavidshotel.com].

 
De Paddington a Cardiff

Jovens amantes usam o relógio 
de Waterloo como ponto de 
encontro (como conta a canção 
Waterloo Sunset, da banda The 
Kinks), enquanto o lendário 
ABBA posou para fotos aqui 
depois de ganhar o concurso 
Eurovision em 1974. Os túneis 
abaixo da estação formam o 
espaço de artes e teatro The 
Vaults [thevaults.london]. 
DESCUBRA: Winchester (1 hora). 
Boutiques e galerias ocupam as 

ruas de pedra da cidade, 
enquanto a catedral abriga 
1500 anos de história 
[winchester-cathedral.org.uk]. 
Não perca o Great Hall e sua 
Távola Redonda, que data do 
ano 1290 [hants.gov.uk/
greathall].
ESTADIA: Instalado em uma 
casa georgiana do século XVIII, 
o Hotel du Vin tem um 
restaurante francês excelente 
[hotelduvin.com].

 
De Waterloo a Winchester

De Victoria a 
Brighton 
Na peça de Oscar Wilde  
“The Importance of Being 
Earnest”, Jack conta para a 
horrorizada Lady Bracknell 
que encontrou um bebê em 
uma bolsa na estação de 
Victoria.  
DESCUBRA: Brighton (56 
minutos). O príncipe de Gales 
(posteriormente rei George 
IV) costumava passar os 
verões aqui no século XVIII. 
Brighton segue popular entre 
os londrinos. A cidade tem 
ótimas galerias, lojas e 
restaurantes. 
ESTADIA: O hotel A Room 
with a View, em Kemptown, 
fica perto da praia 
[aroomwithaviewbrighton.
com].

De Marylebone a Stratford-upon-Avon
No filme “A Hard Day’s Night”,  
os quatro Beatles aparecem 
sendo perseguidos por fãs  
nesta estação. 
DESCUBRA: Stratford-upon-
Avon (2 horas). A cidade natal 
de Shakespeare está repleta de 
fachadas em estilo Tudor, pubs 
antigos e belas trilhas pelas 

margens do rio Avon. Relaxe em 
um cruzeiro pelo rio [avon-
boating.co.uk]. 
ESTADIA: O Arden Hotel fica em 
frente ao Royal Shakespeare 
Theatre – os jardins recém-
restaurados da antiga casa da 
família do dramaturgo 
[theardenhotelstratford.com].

As estações de trem de 
Londres são atrações e 
pontos de partida para 
viagens de um dia ou 
fim de semana.  
Siga nosso mapa e 
aproveite o passeio!

http://imaginationGB.com
http://thestdavidshotel.com
http://thevaults.london
http://winchester-cathedral.org.uk
http://hants.gov.uk/greathall
http://hants.gov.uk/greathall
http://hotelduvin.com
http://aroomwithaviewbrighton.com
http://aroomwithaviewbrighton.com
http://avon-boating.co.uk
http://avon-boating.co.uk
http://theardenhotelstratford.com
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Informações, 
passagens e passes 

de trem: visitbritain.
com/rail
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De Liverpool Street  
a Norwich

43i m a g i n a t i o n G B . c o m  |

Do lado de fora da estação, 
você pode conferir uma 
réplica da Cruz de Leonor, que 
costumava marcar o centro de 
Londres (a original foi 
construída na Trafalgar 
Square em 1294). 
DESCUBRA: Tunbridge Wells 
(54 minutos). Estabelecida há 
400 anos nas proximidades 
de uma fonte natural rica em 
ferro, Tunbridge Wells se 
tornou uma estância termal 
badalada no século XVIII. 
Experimente as águas da 
fonte Chalybeate e visite a 
área The Pantiles com suas 
pequenas lojas, galerias de 
arte e cafés. 
ESTADIA: Volte no tempo até 
ao século XVIII no The 
Tunbridge Wells Hotel  
[thetunbridgewellshotel.com].

Assim como St Pancras, esta 
estação está no centro de 
um enorme projeto de 
regeneração da região. 
DESCUBRA: Edimburgo 
(4 horas, 30 minutos). 
A capital da Escócia tem 
tanta história que a Cidade 
Nova (New Town) tem 250 
anos de idade! Com ruas 
georgianas lindamente 
preservadas, a área fica ao 

lado da Cidade Velha 
medieval (Old Town). 
Compacta, a cidade é ideal 
para explorar a pé. Para as 
vistas mais bonitas, suba o 
monte de Calton Hill. 
ESTADIA: Por trás da 
fachada georgiana, o 
Tigerlily é um dos hotéis 
mais modernos e  
divertidos da cidade 
[tigerlilyedinburgh.co.uk].

De King’s Cross a EdimburgoUma estátua do engenheiro 
ferroviário Robert Stephenson 
decora a entrada da estação, 
de onde sai uma das poucas 
linhas noturnas rumo à Escócia.
DESCUBRA: Manchester 
(2 horas e 7 minutos). Esta 
cidade é conhecida como a 
“capital do Norte”. A principal 
zona de compras fica 
localizada ao redor do The 
Royal Exchange.
ESTADIA: O King Street 
Townhouse é um elegante hotel 
boutique construído em 1872, 
para o Manchester and Salford 
Trustee Savings Bank
[eclectichotels.co.uk].

Esta estação localizada no coração do 
distrito financeiro de Londres é cercada 
por arranha-céus como o The Gherkin. 
DESCUBRA: Norwich (1 hora e 53 minutos). 
A cidade medieval mescla arquitetura 
dos períodos Tudor, Jacobita e Georgiano. 
Sua catedral foi construída no século XII 
com pedra de Caen. O Surlingham Church 
Marsh, parte do Parque Nacional Norfolk 
Broads, é um passeio imperdível para os 
amantes da Natureza.
ESTADIA: Hospede-se no The Maids Hotel 
que, com 800 anos de idade, é um dos 
hotéis mais antigos do Reino Unido 
[maidsheadhotel.co.uk].

Para mais informações, 
visite nationalrail.co.uk

Lar do Eurostar, a estação foi 
restaurada e ganhou de volta 
sua glória vitoriana original, 
além de um teto de vidro que 
garante uma profusão de luz 
natural. Um destino por si só, 
St Pancras tem boutiques 
chiques, o bar de champanhe 
mais longo da Europa e um 
hotel maravilhoso ao lado.
DESCUBRA Canterbury 
(51 minutos): O primeiro centro 
de aprendizado da Inglaterra 

De St Pancras a Canterbury
tem quatro universidades e 
uma catedral deslumbrante 
protegidas pelas muralhas 
medievais da cidade 
[canterbury-cathedral.org]. 
Suas ruas abrigam lojas 
invulgares e casas de chá. 
ESTADIA: O ABode 
Canterbury é um hotel de 
estilo sofisticado que recria o 
estilo Tudor, localizado 
próximo da catedral 
[abodecanterbury.co.uk].

De Charing 
Cross a 
Tunbridge Wells

De Euston a 
Manchester 

http://visitbritain.com/rail
http://visitbritain.com/rail
http://imaginationGB.com
http://thetunbridgewellshotel.com
http://tigerlilyedinburgh.co.uk
http://eclectichotels.co.uk
http://maidsheadhotel.co.uk
http://nationalrail.co.uk
http://canterbury-cathedral.org
http://abodecanterbury.co.uk


JO LOVES
Esta nova empreitada da perfumista Jo 
Malone em Londres oferece uma jornada 
sensorial gratuita pelas colônias, loções e 
cremes da marca. A fragrância mais 
conhecida de Jo? “Minha primeira para a Jo 
Loves, Pomelo, foi inspirada em lençóis de 
linho e água com gás gelada.” A escolha de 
Lisa: Pomelo, £65 por 50 ml joloves.com

JAMES SMITH & SONS 

Você nunca mais reclamará de um dia 
chuvoso depois que se deparar com os 
mais de 300 guarda-chuvas desta icônica 
loja fundada em 1857. Explore a vasta 
coleção que vai de metálicos modernos até 
peças colecionáveis raras que chegam a 
custar 5 mil libras. “O guarda-chuva é um 
símbolo britânico”, diz Phil Naisbitt, da 
James Smith & Sons. “O modelo masculino 
Redwood é o nosso mais popular.”
A escolha de Lisa: Guarda-chuva feminino 
longo em prata, £125 james-smith.co.uk

A FRAGRÂNCIA 
COMPARTILHADA

O GUARDA-CHUVA BRITÂNICO

DONNA IDA

Agora ficou mais fácil achar o par 
perfeito com as duas lojas da 
rainha do denim, Donna Ida.  
“O denim IDA e as peças Donna 
Ida seguem o que as mulheres 
britânicas querem”, diz Donna. 
Confira os skinny jeans IDA Ivy  
e IDA Rizzo. 
A escolha de Lisa: Chaveiro em 
formato de boca, £20
donnaida.com

O JEANS DE GRIFE

GRÃ-
BRETANHA: 
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A LISTA DE 
COMPRAS 
DEFINITIVA 

Descubra lojas 
britânicas especiais  
e apaixone-se por 
produtos cheios de 
estilo. Fomos às compras 
com a editora de moda e 
blogueira Lisa Haynes

http://joloves.com
http://james-smith.co.uk
http://donnaida.com
http://imaginationGB.com
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LOCK & CO

Esta loja fundada no século XVII, 
oferece cerca de 250 estilos 
tradicionais de chapéus britânicos. 
Quais são os modelos imperdíveis? “O 
Town Coke [chapéu-coco] e a cartola 
de seda, porque é sinônimo de Royal 
Ascot”, diz Hannah Rigby, da Lock & 
Co. “Também vendemos chapéus-
panamá em dezembro para quem vai 
à procura do sol.”
A escolha de Lisa: Town Coke, £325
lockhatters.co.uk

O ICÔNICO CHAPÉU-COCO

O BLAZER DE ALFAIATARIA

A BOLSA PERSONALIZDA

KATHRYN SARGENT BESPOKE TAILORING

Como a primeira alfaiate mulher de Savile Row, 
Kathryn Sargent é o destino certo para trajes 
feitos sob medida. Seu corte preciso e uso de 
tecidos britânicos garantem peças atemporais. 
“Eu não tenho um corte típico, eu crio algo 
único para cada indivíduo”, diz Kathryn. 
“Trabalhamos com tecidos britânicos, como 
flanelas e tweeds escoceses.”
A escolha de Lisa: Blazer feito sob medida, a 
partir de £2.970 (terno, a partir de £4.220)
kathrynsargent.com

MILLI MILLU

Na Milli Millu, você pode idealizar a sua 
bolsa a partir de quatro tipos de couro e 60 
cores – finalizando sua criação com 
monogramas customizados. “É como ter 
uma bolsa feita só para você”, diz Mireia 
Llusia-Lindh, fundadora e diretora da grife. 
“A Milli Millu foi inspirada pela mulher 
londrina: inteligente e cosmopolita.”
A escolha de Lisa: Mini Venice em índigo, 
£275 (preço de personalização sob consulta)
millimillu.com

COMPRE SEM SAIR DE CASA
ANYA HINDMARCH
Confira as bolsas 
masculinas de Anya.  
A coleção inclui bolsas, 
carteiras e porta-cartões 
em couro com elementos 
gráficos. A partir de £125. 
anyahindmarch.com

JAN CONSTANTINE
Com temas como 
bandeiras e guardas da 
rainha, as almofadas da 
Jan Constantine são 
inegavelmente 
britânicas. A partir de 
£45. janconstantine.com

WOLF & BADGER
Encontre roupa de sonho 
e presentes para a 
família entre muitas 
marcas independentes, 
como Jessie & James.  
A partir de £25. 
wolfandbadger.com

LIBERTY
As mulheres podem se 
aquecer com uma 
jaqueta Barbour forrada 
com os clássicos tecidos 
estampados desta 
famosa loja. A partir de 
£249. liberty.co.uk
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as Compre produtos 
britânicos 
icônicos de 
qualquer parte  
do mundo

http://imaginationGB.com
http://lockhatters.co.uk
http://kathrynsargent.com
http://millimillu.com
http://anyahindmarch.com
http://janconstantine.com
http://wolfandbadger.com
http://liberty.co.uk
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Por que reservar um hotel comum quando você  
                   pode dormir em um castelo, passar a noite  
       no zoológico ou relaxar em um farol?

DIFERENTE
SONOFARÓIS 

ACONCHEGANTES
A Rural Retreats oferece 26 chalés  
em antigos faróis, ideais para férias no 
esquema self-catering com amigos ou 
familiares [ruralretreats.co.uk].  
Para realmente escapar de tudo, fique no 
Sally Port Cottage, localizado no extremo 
sudoeste da Inglaterra, perto de Truro, na 
Cornualha. Este retiro aconchegante tem 
vistas espetaculares do mar e acesso fácil 
a uma praia tranquila. Ou siga rumo ao 
ponto mais ao sul da Grã-Bretanha  
e hospede-se no Lizard Lighthouse,  
que tem seis chalés adjacentes. 

CASTELOS ENCANTADOS
Se você sempre sonhou em acordar em 
um castelo, há várias opções tentadoras 
em terras britânicas. O Castelo de 
Augill, no noroeste da Inglaterra, é uma 
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Hospede-se no chalé de 
um farol, como o Sally 
Port, e comece seus dias 
com vistas majestosas

http://imaginationGB.com
http://ruralretreats.co.uk
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construção espetacular cercada por 
jardins paisagísticos [stayinacastle.com]. 
Muitos dos quartos luxuosos oferecem 
vistas de Yorkshire Dales. O cenário é 
grandioso, mas o clima é agradável e 
acolhedor. Na cidade de Durham, no 
nordeste da Inglaterra, você pode dormir 
em um Patrimônio da Humanidade da 
Unesco. Parte do campus da universidade, 
o Castelo de Durham oferece diferentes 
tipos de acomodação, disponívels 
principalmente fora do ano letivo, com 
café da manhã servido no grande salão 
medieval [dur.ac.uk]. 

CAMPING COM ESTILO
Dormir em barracas já pode ser uma 
experiência chique e confortável graças 
ao “glamping” (camping glamoroso). 
O Fforest tem três acampamentos 

lindos no oeste do País de Gales com 
barracas, tendas e cúpulas de luxo sob 
as estrelas [coldatnight.co.uk]. Já em 
Loveland Farm, em Devon, a família 
toda pode acampar em grande estilo 
em cápsulas futuristas repletas de luz 
natural e grandes o suficiente para abrigar 
poltronas, lareiras e até mesas de pebolim 
[lovelandfarmcamping.co.uk].

VIDA SELVAGEM
Se você quer acordar perto de animais 
selvagens, hospede-se em um parque 
safári na Reserva de Port Lympne, no 
condado de Kent, no sudeste da Inglaterra; 
escolha o Treehouse Hotel para uma 
experiência verdadeiramente luxuosa 
[aspinallfoundation.org]. O The Lodge, 
no Bristol Zoo Gardens, no sudoeste 
da Inglaterra, costumava ser a casa do 

Relaxe em uma 
cúpula com lareira 
e poltronas no 
Fforest, no País  
de Gales

Faça amigos e divirta-se 
navegando pelos canais 
britânicos

http://imaginationGB.com
http://stayinacastle.com
http://dur.ac.uk
http://coldatnight.co.uk
http://lovelandfarmcamping.co.uk
http://aspinallfoundation.org
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Entre em um conto 
de fadas de luxo no 
Castelo de Augill

guarda do zoológico e foi reformado 
com elegância, oferecendo uma varanda 
particular e vistas de jardins premiados 
[thelodgebristolzoo.co.uk]. Ou você pode 
se hospedar bem no meio da natureza 
escocesa e passar os dias pescando e 
observando pássaros em Eagle Brae 
[eaglebrae.co.uk]. Localizado em meio a 
algumas das montanhas mais altas e lagos 
mais amplos das Highlands, o local oferece 
sete charmosas cabanas de madeira. 

ÁGUAS CALMAS
Navegue pelas águas britânicas, passando 
por paisagens deslumbrantes e chegando 
ao coração de cidades e vilas históricas. 
Há uma variedade de vias navegáveis para 
escolher: os canais do Avon Ring levam 
você através da terra de Shakespeare, 
enquanto os amantes da natureza 

apreciarão a vida selvagem do Norfolk 
Broads. Para um cenário deslumbrante, 
experimente o Canal de Llangollen, que 
cruza a fronteira entre Inglaterra e País de 
Gales [waterwaysholidays.com]. 

POUSADAS B&B 
O famoso “bed and breakfast” britânico 
oferece exatamente o que o nome diz – 
cama e café da manhã –, mas a experiência 
pode ir muito além. Os donos de B&Bs 
costumam ser as melhores fontes de 
dicas privilegiadas para aproveitar a sua 
estadia ao máximo, incluindo atrações e 
restaurantes frequentados pelos locais. 
E os B&Bs de hoje em dia não são apenas 
lugares para dormir, mas também para 
apreciar design e arquitetura especiais, 
experimentar a culinária local e fazer 
novos amigos. 

Bloomsbury, em York, no norte da 
Inglaterra, já recebeu prêmios por sua 
hospitalidade calorosa – há chá e bolo 
na chegada, cafés da manhã suntuosos e 
quartos de luxo. Os anfitriões Matthew e 
Paul são apaixonados pela cidade e adoram 
compartilhar dicas com os hóspedes 
[thebloomsburyguesthouse.com].
O Llwyn Helyg, no sudoeste do País de 
Gales, já ganhou prêmios por suas camas 
altamente confortáveis e cafés da manhã 
deliciosos, além de ser um paraíso para 
os amantes da música graças à “Sala de 
Audição”, que sedia eventos musicais 
temáticos [llwynhelygcountryhouse.co.uk]. 
Acorde diante de uma vista campestre 
espetacular no Three Glens,  
em Dumfriesshire, no sul da Escócia. 
A sala e o terraço deste B&B ecológico 
também oferecem vistas panorâmicas. 
Não perca o excelente café escocês 
completo [3glens.com].

LAGOS PARADISÍACOS
Que tal um retiro idílico em um lago 
em Cotswolds, a apenas duas horas de 
Londres? Reserve uma estadia no The 
Lakes by Yoo, que tem chalés de luxo, 
spa próprio e serve como ótima base 
para explorar os campos e vilas da região 
[thelakesbyyoo.com]. Ou siga para o 
Lake District para relaxar em alguns 
dos lagos mais bonitos do país. Lá, você 
encontra desde bangalôs aconchegantes 
até chalés românticos com banheiras de 
hidromassagem com vista para a água 
[golakes.co.uk/accommodation].

HOSPEDAGENS 
EXTRAORDINÁRIAS
Já pensou em dormir em uma caravana 
cigana antiga, em uma cabana da Idade do 
Ferro ou em um caminhão de bombeiros 
convertido? A Canopy & Stars reúne 
hospedagens invulgares  no Reino Unido, 
com opções como uma casa na árvore de 
última geração com um teto retrátil no 
Dark Sky Park de Northumberland ou um 
chalé flutuante em um lago em Essex, no 
leste da Inglaterra [canopyandstars.co.uk/
glamping]. Para uma experiência urbana 
diferente, siga para o Brooks Guesthouse, 
em Bristol, no sudoeste da Inglaterra 
[brooksguesthousebristol.com].  
O hotel oferece quartos 
“normais”, mas como 
resistir a um dos 
três “Retro Rockets” 
– antigos trailers 
Airstream escondidos  
no telhado?

Cabanas 
ecológicas  

no Eagle Brae

DESCUBRA 
MAIS ONLINE 

visitbritain.com/
accommodation

http://imaginationGB.com
http://thelodgebristolzoo.co.uk
http://eaglebrae.co.uk
http://waterwaysholidays.com
http://thebloomsburyguesthouse.com
http://llwynhelygcountryhouse.co.uk
http://3glens.com
http://thelakesbyyoo.com
http://golakes.co.uk/accommodation
http://canopyandstars.co.uk/glamping
http://canopyandstars.co.uk/glamping
http://brooksguesthousebristol.com
http://visitbritain.com/accommodation
http://visitbritain.com/accommodation


Um passeio 
com 
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Uma imagem do The 
Pantheon, em Stourhead, 
apenas uma das várias 
propriedades da National 
Trust que aparecem nas 
adaptações das obras de 
Jane Austen para o cinema 
e TV [nationaltrust.org.uk]

AustenJane
O ano de 2017 marca os 200 anos da 

morte da escritora que criou “Orgulho e 
Preconceito”. Esta é uma ótima 

oportunidade para visitar os lugares 
conectados a sua fascinante vida e obra

http://imaginationGB.com
http://nationaltrust.org.uk


As  delightful a 
creature as ever 

appeared in print 
JANE AUSTIN
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Suas observações inteligentes, 
estórias de amor cativantes e 
personagens bem construídos 
seguem deliciando gerações 

de fãs. Os livros da escritora inglesa 
Jane Austen são tão atuais como 
quando foram escritos, dois séculos 
atrás, e tão cativantes quanto os locais 
que inspiraram a sua obra e os filmes e 
adaptações de TV que vieram a seguir.

De todas as seis novelas de Austen, 
talvez a mais famosa seja “Orgulho 
e Preconceito”, a estória de como a 
teimosa e sincera Elizabeth Bennet e 
o orgulhoso e arrogante Mr Darcy têm 
um final feliz apesar de vários mal-
entendidos.   

O cinema e a televisão deram vida 
às criações de Austen: na versão da 
BBC de 1995, com Colin Firth como 
Mr Darcy, as cenas do vilarejo fictício 
de Meryton foram gravadas em Lacock. 
Esta pequena cidade é preservada com 
tanta perfeição que também aparece 
no seriado de TV “Downton Abbey” e 
nos filmes da série Harry Potter. 

Várias propriedades da National 
Trust foram usadas como locação nas 
filmagens de “Orgulho e Preconceito” 
[nationaltrust.org.uk]. Viaje para o 
Peak District, no Noroeste, para uma 
visita à mansão rural de Lyme Park, 
locação da casa de Mr Darcy na série 
de TV, e onde foi gravada a famosa 
cena da “camisa molhada” de Colin 
Firth. Ele emergiu após nadar em 
um lago, conquistando o coração de 
“Lizzy” e a paixão de mulheres por 
todo o mundo. A casa e os seus  
jardins são belíssimos. 

Stourhead, na região sudoeste 
de Wiltshire, tem vários aspectos 
arquitetônicos majestosos, incluindo 
o Templo de Apolo, construído no 
topo de um morro com vistas para um 
lago. Foi aqui que Lizzy, interpretada 
por Keira Knightley no filme de 
2005, rejeita a primeira proposta de 
casamento de Mr Darcy, que aparece 
molhado pela chuva. Hoje, o local é 
uma escolha extremamente popular 
para festas de casamento. 

Basildon Park, um palacete 
paladiano do século XVIII no sudeste 
da Inglaterra que representou 
Netherfield no filme exibido em 2005. 

Bath foi lar de Austen por muitos 
anos. Fãs mais ardorosos invadem a 
cidade durante o Festival Jane Austen, 
que acontece anualmente. Em 2017, 
o festival ocorrerá entre 8 e 17 de 
setembro, incluindo um desfile com 
trajes de época e um baile de máscaras 
[janeaustenfestivalbath.co.uk].

Se quiser mesmo conhecer a mente 
de Austen, você precisa visitar a 
sua casa, em Chawton, a uma hora 
de Londres. A escritora viveu neste 
vilarejo em Hampshire durante os 
últimos oito anos de sua vida. No 
Museu da Casa de Jane Austen, 
observe a simples mesa onde ela 
sentava todos os dias, incendiando 
a sua imaginação para criar 
personagens e estórias que seguem 
cativando leitores por todo o mundo 
até os dias de hoje. [ jane-austens-
house-museum.org.uk].

Lyme Park 
“estrelou” na  
TV como o lar  
de Mr Darcy

Um ponto alto do 
Jane Austen Festival, 
em Bath, é o desfile 
em trajes de época
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A Premier League é a liga mais 
assistida no mundo. Os altos e 
baixos de todos os 20 clubes são 
seguidos com atenção de agosto 
a maio. Na última temporada, 
quando o Leicester City 
surpreendeu e ganhou o título, 
mais de dois bilhões de pessoas 
ao redor do mundo assistiram ao 
jogo na TV [premierleague.com].

As partidas acontecem por todo 
o país, quase todas as semanas, de 
Aberdeen, na Escócia, à cidade de 
Cardiff, no País de Gales. 

O fervor da torcida faz parte 
do “Jogo Bonito” em todos os 
níveis do esporte, tanto em clubes 
locais como nos times conhecidos 
mundialmente. Os pubs são 
lugares perfeitos para assistir a 
um jogo de futebol, bem como os 
telões ao ar livre durante grandes 
torneios, como a Copa do Mundo.
Se quiser chegar ainda mais 
perto do seu esporte favorito, 
hospede-se no Hotel Football, 
em frente ao Estádio Old 
Trafford, do Manchester United 

[hotelfootball.com]; ou visite o 
Museu Nacional do Futebol, no 
centro da cidade, para apreciar 
objetos raros e memorabília 
[nationalfootballmuseum.com]. 
Para explorar os bastidores dos 
maiores estádios do país, como 
o lendário Wembley Stadium, 
marque um tour através do 
nosso site [visitbritainshop.
com]. Pacotes oficiais para 
assistir a jogos no Reino Unido 
podem ser comprados visitando 
[thomascooksport.com].

Com quase 60 hipódromos na Grã-Bretanha, o país oferece 
muitas opções onde quer que você esteja. Corridas de cavalo 
acontecem durante todo o ano com exceção do dia de natal, 
portanto você pode sentir a emoção de ver cavalos de raça e 
seus jóqueis de perto quando quiser.

Algumas das corridas mais famosas do mundo acontecem 
na primavera. A Cheltenham Gold Cup ocorre em março, a 2.5 
horas de Londres [thefestival.co.uk], e o Grand National 
acontece em abril, em Aintree, Liverpool [grandnational2017.
com]. Ambas são uma enorme demonstração de força e 
resistência. Em junho, temos o evento de hipismo favorito da 
rainha, o Royal Ascot [ascot.co.uk], bem ao lado de Londres, e 
as corridas de Derby, Epsom [epsomderby.co.uk]. Para mais 
detalhes, visite [britishhorseracing.com].

E nem tudo gira em torno dos cavalos! Royal Ascot 
apresenta alguns dos momentos mais estilosos do verão 
britânico e uma enorme variedade de chapéus glamorosos no 
Lady’s Day, o dia de corridas apenas para o público feminino.

A Grã-Bretanha é uma nação de amantes do esporte - seja em 
grandes eventos esportivos ou torcendo para pequenos times 

locais, você vai vibrar com tanta emoção

 

Triunfos 

FUTEBOL COM PAIXÃO

O ESPORTE DE REIS  
(E RAINHAS) 

Ladies’ Day no 
Royal Ascot

Assista críquete 
internacional 
e regional no 
campo Lord’s e 
em outros campos 
ao redor do país
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Todos os verões, o mundo dos 
esportes tem os seus holofotes 
virados para um bairro no 
sudoeste de Londres. Por duas 
semanas, Wimbledon recebe a 
elite do tênis mundial, e também 
uma série de tradições de verão. 
Junte-se ao meio milhão de 
espectadores que consome cerca 
de 180.000 copos de coquetel 
de frutas com Pimm’s, 140.000 
porções de morangos e 7000 
litros de natas frescas durante o 
torneio, todos os anos. Para uma 
chance de comprar ingressos 
para este evento, você precisa 
se inscrever em um sorteio. 
Porém, milhares de ingressos são 
vendidos diariamente durante 

o torneio, para espectadores 
que fazem fila do lado de fora 
das quadras. Existem outros 
torneios importantes cujos 
ingressos podem ser obtidos 
com maior facilidade, incluindo 
Queen’s [queensclub.co.uk], no 
oeste de Londres, e Eastbourne 
[eastbournetennis.com], em 
Sussex. Ambos os torneios 
acontecem um pouco antes 
de Wimbledon e contam com 
a presença da maior parte dos 
principais tenistas. Eles 
organizam jogos durante 
toda a temporada, e são 
uma maneira incrível 
de apreciar tênis de 
altíssima qualidade. 

O Lord’s Cricket Ground, ao lado do Regent’s Park, no 
norte de Londres, é uma arena esportiva marcada por sua 
história e considerada o lar do críquete. Assistir a um Test 
Match de cinco dias aqui certamente deixará recordações 
incríveis. Prefere algo menos demorado? Lord’s também é 
palco para os jogos England One Day Internationals e T20, 
e oferece fascinantes tours guiados diários [lords.org].
Na região das Midlands você também encontra o que há 
de melhor em críquete no país. Visite Trent Bridge, em 
Nottingham, e Edgbaston, em Birmingham, e assista a 
cada lance do jogo em uma temporada que vai de abril a 
setembro. Para um campo um pouco diferente, siga para o 
Castelo de Arundel, em Sussex. Lá você pode assistir a 
jogos durante o ano [cricketatarundelcastle.co.uk],  
e visitar os muitos pubs rurais da região. 

O LAR DO CRÍQUETE

TRADIÇÃO, MORANGOS E NATAS Jovens fãs 
esperam por 

autógrafos em 
Wimbledon

DESCUBRA 
MAIS ONLINE 

visitbritain.com/ 
sport

http://imaginationGB.com
http://queensclub.co.uk
http://eastbournetennis.com
http://lords.org
http://cricketatarundelcastle.co.uk
http://visitbritain.com/sport
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Em uma pequena ilha você pode experimentar uma 
variedade fantástica de cultura, paisagens e eventos.  

Não esqueça a sua câmera. Pedimos algumas dicas ao 
fotógrafo de paisagens, Charlie Waite, de como capturar as 
suas próprias experiências inesquecíveis na Grã-Bretanha

MOMENTOS 
FANTÁSTICOS

em que você captura um 
pouco da natureza

O MOMENTO

visitbritain.com/countryside

Espalhada por 4500 hectares no sudoeste da 
Inglaterra, não é surpresa que a floresta de 
Savernake abrigue uma variedade incrível 
de vida selvagem. Uma oportunidade para 

observar cervos, corujas, aves de rapina,  
pica-paus e rouxinóis.
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Dica de Charlie:  “Deixa a 
sua câmera nas funções 

básicas entre fotos, assim, 
quando algo inesperado 
acontece, você tem mais 
chance de obter um bom 

resultado. E desligue todos 
os sons da sua câmera, 

pois eles podem assustar 
animais silvestres quando 
você estiver enquadrando 

algo fantástico”.

SHHHH!

http://imaginationGB.com
http://visitbritain.com/countryside


   |  i m a g i n a t i o n G B . c o m56

| M O M E N T O S

em que você descobre 
algo incrível

O MOMENTO

Não apenas um aquário, mas uma forma 
de colaborar na preservação dos oceanos. 
Esta é a missão do The Deep, no noroeste 

da Inglaterra, em Hull. A cidade será a 
Cidade da Cultura do Reino Unido de 

2017, e realmente vale uma visita. 

thedeep.co.uk 
hull2017.co.uk

Dica de Charlie: “Uma 
linha de fuga, nesse caso 
um caminho que leva os 

olhos do observador para 
dentro da imagem, é algo 
sempre útil. Preste muita 
atenção nos cantos do 

quadro para garantir que 
está satisfeito com a 

composição e com todos 
os elementos da sua 

imagem.”

LINHAS

http://imaginationGB.com
http://thedeep.co.uk
http://hull2017.co.uk
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em que você sente 
que a vida é linda

O MOMENTO

Respire o ar puro das charnecas do norte 
de Yorkshire, um dos maiores parques 

nacionais da Grã-Bretanha. Ouça o canto dos 
pássaros, observe a vida selvagem e seja feliz.

nationalparks.gov.uk

visitscotland.com/see-do/active 
boots-n-paddles.co.uk

em que experimenta algo novo
O MOMENTO

Zorbing em uma bola gigante de PVC no Lago Ness  
é uma experiência única. A Escócia é um 

gigantesco parque de diversões natural, com opções que vão 
desde esportes aquáticos e caminhadas a ciclismo e golfe.

http://imaginationGB.com
http://nationalparks.gov.uk
http://visitscotland.com/see-do/active
http://boots-n-paddles.co.uk
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em que você divide 
a sua empolgação

O MOMENTO

O Pavilhão Real de Brighton é um dos palácios mais 
maravilhosos da Inglaterra. Foi construído como 

casa de veraneio pelo Rei George IV. O prédio parecia 
ainda mais exótico durante um show de luzes em 
maio de ano passado, como parte do Festival de 

Brighton, que ocorre anualmente. 

visitbrighton.com

http://imaginationGB.com
http://visitbrighton.com


em que você sente  
algo maravilhoso

O MOMENTO

Entre em contato com as maravilhas do 
universo. Você pode observar milhões de 
estrelas em 150 locais considerados parte 
da Dark Sky Discovery na Grã-Bretanha, 

como na Snowdonia, no País de Gales.

www.darkskydiscovery.org.uk

PARTICIPE
Capturar momentos mágicos faz parte de qualquer visita à Grã-Bretanha, 
criando memórias duradouras para dividir com a família e amigos.  
Você sabia que as suas fotografias também podem fazer parte de uma 
exposição nacional? Charlie Waite criou a competição para o Fotógrafo de 
Paisagens do Ano há dez anos, para celebrar a beleza da área rural 
britânica. Qualquer pessoa pode concorrer (mediante taxa de 
inscrição) e todos os anos os vencedores podem ser vistos em uma 
exposição em Londres, bem como no livro anual da competição. 
Em abril de 2017 também será lançado um livro especial, com 
uma retrospectiva dos dez primeiros anos da competição. 

LUZ
Dica de Charlie: “Quando 
estiver fotografando, você 

deve estar em total sintonia 
com a natureza, bem como 

com a qualidade da luz e em 
como ela está iluminando o 

seu sujeito. Luz é tudo!”

DESCUBRA  
MAIS  ONLINE

take-a-view.co.uk

http://www.darkskydiscovery.org.uk
http://take-a-view.co.uk
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É difícil descrever a sensação de assistir a uma apresentação 
de músicos e dançarinos tradicionais escoceses, onde o som 
intenso das gaitas de foles se mistura com o rodopio dos kilts. 
A icônica peça de roupa com estampa xadrez é parte essencial 

do espetáculo. Durante 2017, a Escócia celebrará o Ano da História, 
Patrimônio e Arqueologia, época ideal para explorar as origens desse design 
instantaneamente reconhecível. 
Comece sua viagem na capital, Edimburgo, com uma visita ao Clan Tartan 
Centre, no distrito portuário de Leith, onde você pode consultar um banco 
de dados de 50 mil nomes para descobrir se o seu sobrenome tem ligações 
ancestrais com algum clã ou xadrez escocês. [leithmills.co.uk]. Lá perto, visite 
também a Kinloch Anderson, que fornece o xadrez escocês, conhecido como 
tartan, para a rainha [kinlochanderson.com]. A família real britânica passa 
todos os verões no Castelo de Balmoral, em Royal Deeside, no noroeste da 
Escócia. Foi a adoração da rainha Vitória pelo país que ajudou a popularizar  
o xadrez no século XIX. 

Desde então, a estampa vem sendo reinventada geração após geração. 
Nos anos 20, ela serviu de base para o xadrez da Burberry, que está listado no 
Scottish Register of Tartans (o Registro Escocês de Xadrezes). Nos anos 70, 
o xadrez foi redescoberto pela geração punk rock. E hoje em dia, o estilista 
de vanguarda Howie Nicholsby usa a estampa e os kilts, as famosas saias 
masculinas escocesas, como inspiração para redefinir a moda homem. 

“Eu quero distanciar o kilt dos trajes formais e torná-lo uma peça para 
o dia a dia... Eu acho que o kilt pode ser uma opção legítima para o homem 

Poucos países têm seu tecido tradicional reconhecido e 
admirado em todo o mundo, ficando fácil entender por que  
a Escócia sente tanto orgulho da vestimenta típica de suas 
Highlands. Hora de trazer um pouco desse estilo para casa

pitada Uma
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Lançadores de 
tendências fazem 
compras na 21st 
Century Kilts, 
em Edimburgo, 
que cria kilts sob 
medida em lã, 
denim e até couro

http://imaginationGB.com
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moderno”, diz Nicholsby. Em sua loja, a 
21st Century Kilts, em Edimburgo, você 
encontra não só versões da peça em 
xadrez, como também em denim e até 
couro [21stcenturykilts.com]. 

Siga para o norte de 
Edimburgo através do estuário 
do rio Forth até chegar ao 
vilarejo de Comrie, em 
Perthshire. Lá você encontra 
a House of Tartan, que vende seus 
produtos para o mundo todo e tem 
uma loja repleta de kilts, cachecóis, 
chapéus, bolsas e bijuterias, todos 
estampados com o famoso xadrez. 
[houseoftartan.co.uk]. Você também 
pode desenhar o seu próprio xadrez e 
levar para casa um tecido estampado 
com a sua criação – opção perfeita para 
um presente personalizado. Comrie é 
cercada de vales profundos, florestas 
exuberantes, rios agitados e cachoeiras 
deslumbrantes. A vila fica perto do Loch 
Lomond e do Parque Nacional Trossachs. 
Um passeio pela região é a fonte de 
inspiração perfeita para as cores do  
seu xadrez. 

A apenas a 20 minutos dessa 
paisagem selvagem e maravilhosa 
fica a cidade de Glasgow, um destino 

de compras altamente popular 
graças à Style Mile, com 200 lojas 
dos mais variados estilos. É nessa 
área comercial que você encontra 
a MacGregor and MacDuff, com 
sua vasta seleção de trajes típicos 
escoceses [macgregorandmacduff.
co.uk]. Pessoas do país inteiro 
visitam a loja para comprar ou alugar 
kilts, jaquetas e acessórios – hoje 
usados principalmente em ocasiões 

especiais como casamentos, os bailes 
tradicionais conhecidos como ceilidh e 
os Highland Games. Os kilts costumam 
ser acompanhados de uma sporran (o 
termo gaélico para bolsa) e um sgian 
dubh, um pequeno punhal guardado na 
meia. Dizem que o kilt deve ser usado 
sem nada por baixo, e alguns homens 
são suficientemente corajosos para 
abrir mão das roupas de baixo.

Na costa oeste da Escócia ficam as 
ilhas Hébridas Exteriores, ou Outer 
Hebrides, onde moradores locais 
continuam produzindo um dos 
melhores tweeds do mundo. O Harris 
Tweed, feito na Ilha de Harris e em 
outros pontos do arquipélago, é o único 
tecido britânico com procedência 
protegida pelo Parlamento. 
[harristweed.org]. A lã é tingida e fiada 
na região para criar o tecido robusto 
identificado com o famoso logotipo 
esférico. O material é exportado para 
mais de 50 países ao redor do mundo. 

O Harris Tweed está enraizado 
na cultura e na paisagem das Outer 
Hebrides. Seja qual for o seu destino na 
Escócia, você nunca estará muito longe 
da rota do xadrez e do tweed – então 
aproveite e leve um souvenir único!

Uma grande 
variedade de kilts e 
xadrezes têm presença 
garantida nos 
Highland Games, 
realizados em várias 
partes do país de maio 
a setembro. Entre os 
fãs dos jogos estão 
Ewan McGregor, Judi 
Dench e Sean Connery. 
A realeza também 
marca presença e a 
rainha Elizabeth II 
sempre comparece ao 
Braemar Gathering, no 
Parque Nacional de 
Cairngorms. [braemar 
gathering.org]. 

“Os Highland Games 
modernos datam do 
século XIX e os kilts 
sempre foram usados”, 
conta James Brown, 
diretor dos Grampian 
Highland Games.  

As regras são 
rigorosas. “Atletas de 
modalidades como o 
arremesso de peso 
devem usar kilts, assim 
como gaiteiros, 
dançarinos e bandas.” 

O maior evento é o 
Cowal Gathering, 
realizado em Dunoon. 
Você pode ir de carro 
através de uma rota 
panorâmica. O trajeto 
de uma hora é seguido 

por uma travessia de 
balsa de 20 minutos 
[cowal gathering.com]. 

O Royal Edinburgh 
Military Tattoo é uma 
noite inesquecível 
realizada anualmente 
em agosto, com 
paradas militares, 
música e dança.  
O evento celebra os 
escoceses e o seu 
legado. [edintattoo.
co.uk]. Em 2017, o 
tema será “Pitada de 
Xadrez” – quer 
lugar melhor 
para usar  
seu kilt?

XADREZ EM EXIBIÇÃO

O Royal 
Edinburgh 
Military Tattoo 
acontece diante 
do magnífico 
castelo

A Kilt Store, 
em Edimburgo, 
oferece acessórios 
cheios de estilo 

A Burberry faz uma 
interpretação moderna 
do xadrez escocês

DIZEM QUE O KILT 
DEVE SER USADO 

SEM NADA POR 
BAIXO

P A T R I M Ô N I O  |

DESCUBRA 
MAIS ONLINE 

visitscotland.com

http://imaginationGB.com
http://21stcenturykilts.com
http://houseoftartan.co.uk
http://macgregorandmacduff.co.uk
http://macgregorandmacduff.co.uk
http://harristweed.org
http://cowalgathering.com
http://braemargathering.org
http://edintattoo.co.uk
http://edintattoo.co.uk
http://visitscotland.com
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A Grã-Bretanha é um 
país maravilhoso para 
empreendedores. 
Descubra quatro 
companhias que 
começaram com ideias 
simples e se tornaram  
em empresas lucrativas 
com grande sucesso

GRANDES
IDEIAS
Pequeno negócio, 

http://imaginationGB.com
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“Fui atraído para Londres por seu 
cenário de startups rápido e bem 
desenvolvido”, diz Ning Li, 
empresário de 34 anos e o 
co-fundador do site Made.com, 
uma loja online hoje conhecida 
mundialmente.

Li, que nasceu na China, teve a 
ideia de criar Made.com e uniu-se a 
Brent Hoberman (co-fundador do 
site Lastminute.com), Julien 
Callede e Chloe Macintosh há seis 
anos. “Originalmente, Brent me 
convenceu a vir para Londres, e foi 
um mentor chave no lançamento e 

financiamento inicial do site Made.
com”, diz Ning. Hoje a empresa 
conta com 160 empregados e opera 
em sete países da Europa. “O maior 
desafio foi convencer as pessoas a 
comprarem móveis online, por isso 
demos muita atenção aos nossos 
clientes iniciais”, ele explica.  
“Eles recomendaram o nosso 
serviço e a empresa começou a se 
tornar uma marca conhecida.  
A Made.com é uma marca jovem e 
ainda temos muito a fazer, mas os 
nossos clientes nos amam.”
made.com

“Fui ATRAÍDO para Londres 
por seu cenário de startups 
rápido e bem desenvolvido”

JOALHERIA ÓTICA
Efrat Rassin trocou Tel Aviv por 
Londres em 2012 para fazer um 
mestrado em Venda de Moda na 
London College of Fashion, parte da 
Universidade das Artes de Londres  
“Eu queria me sentir inspirada por uma 
das cidades mais conhecidas por sua moda, 
inovação, lojas, design e artes”, explica 
Efrat, de 34 anos, que não queria seguir 
trabalhando na rede de óticas da sua 
família. Ela sentia-se frustrada com a 
qualidade do design de óculos e acessórios. 
Enquanto estudava, Efrat conheceu Tara 
Shen, de Xangai, e as duas uniram forças.

“Nós pesquisamos o negócio enquanto 
ainda estudávamos. Fomos capazes de 
começar graças a uma bolsa do Sirius 
Programme, uma inciativa do governo 
britânico”, diz Efrat. Fundado pelo 
Department for International Trade do 
Reino Unido, o programa ajuda formandos 
estrangeiros a montar empresas no Reino 
Unido. A Rassin & Shen foi lançada em 
2015 com uma linha de “joalheria ótica” 

feita à mão. A coleção de lançamento  
foi aceita recentemente pela loja de 
departamentos Liberty, em Londres.  
Qual conselho Efrat pode oferecer? 
“Pesquise a sua concorrência e as ajudas 
financeiras disponíveis, participe de 
eventos de networking e aprenda  
tudo sobre startups.”
rassinshen.com

“Eu queria me sentir 
INSPIRADA por uma das 

cidades mais conhecidas por 
sua moda e inovação”

MÓVEIS ONLINE 
Foi o espírito empresarial vibrante de Londres  
que trouxe Ning Li para a cidade em 2009 
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Chika começou o seu negócio fazendo 
amostras das suas nozes e batatas fritas de 
diferentes sabores na sua própria cozinha, e 
oferecendo provas gratuitas a restaurantes  
locais. “Os produtos eram muito populares”, 
diz a mãe de dois filhos de 31 anos. Em 2015 
Chika apareceu no programa de TV Dragon’s 
Den, da BBC, onde empreendedores em busca 
de investimento expõem as suas ideias a um 
painel de investidores multimilionários.

Naquela altura, os lanches já eram 
estocados por 150 pontos de venda no Reino 
Unido, então mesmo recebendo ofertas dos 
cinco peritos, Chika sentiu que conseguiria 
fortalecer a sua marca sozinha. Hoje a sua 
linha já tem oito produtos, e ela planeja 
expandir o número de escolhas e aumentar o 
faturamento da empresa para 1 milhão de 
libras. “O programa de TV confirmou a minha 
crença de que se você quer que algo funcione, 
é preciso dedicação”, ela diz. “Também 
aprendi a ter coragem.” Chika acredita que é 
preciso ser audacioso. “Entre em contato com 
pessoas que possam dar conselhos úteis.  
O pior que pode acontecer é que eles te 
ignorem”, ela diz. chikas.co.uk

“Também 
APRENDI que 

tinha CORAGEM”

LANCHES 
SAUDÁVEIS
Os sabores da Nigéria inspiraram  
Chika Russell a começar a sua empresa

“Eu estava sentado em um café em 
Tóquio tentando assistir a um 
filme com dificuldade” lembra o 
empreendedor turco de 40 anos. 
“O Japão tem a velocidade de 
banda larga mais rápida do mundo, 
porém eu não conseguia encontrar 
nenhum lugar para assistir a filmes 
online.” MUBI é um serviço para o 
streaming de filmes de culto  
aclamados pela crítica, e Efe 
escreveu o seu plano de negócios 
em um voo de volta da Califórnia. 

“Eu montei a companhia em 
Palo Alto mas fica muito distante 
da Europa e de toda a sua riqueza 
cinematográfica”, ele diz. Relocar 
para Londres em 2010 trouxe 
muitos benefícios para o seu 
negócio. “A Grã-Bretanha tem uma 

posição geográfica privilegiada.  
O Reino Unido tem profissionais 
de cinema fantásticos e uma 
indústria vibrante.”  
Efe acredita que trabalhar duro 
não basta. “Também é muito 
importante saber buscar bons 
conselhos. Eu procurei pessoas da 
indústria cinematográfica que 
pudessem nos auxiliar no 
empreendimento.” Ser estrangeiro 
também tem as suas vantagens. 
“Você não fica preso às tradições. 
Quando começamos, a ideia de 
streaming online ainda era algo 
radical, portanto o meu maior 
desafio foi convencer a indústria e 
os detentores de direitos de que 
este era realmente o futuro.”  
E o futuro é promissor. mubi.com

CINEMA POR STREAMING
Foi sua paixão por filmes de culto que deu a Efe Çakarel  
a sua grande ideia. Relocar para Londres também ajudou

Chika está 
expandindo  
a sua marca

“O Reino Unido tem profissionais 
de cinema FANTÁSTICOS e uma 
indústria VIBRANTE”

http://chikas.co.uk
http://mubi.com
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De talentos nativos a criadores internacionais  
              baseados na Grã-Bretanha, fique de olho  
       nesses quatro estilistas do futuro

A indústria da moda é um dos 
principais produtos de 
exportação da Grã-Bretanha, 
contribuindo com cerca de 

£28 bilhões anuais na economia do país. 
Consumidores do mundo todo 
escolhem marcas britânicas por sua 
associação com tradição, luxo e 
inovação. Séculos de técnicas manuais 
vêm produzindo os mais finos tweeds e 
tricôs. Esses materiais clássicos têm um 
apelo duradouro e foram tendências 
chave nos desfiles deste inverno. Grifes 
de luxo como Burberry, Mulberry, Paul 
Smith e Pringle of Scotland são nomes 
consagrados internacionalmente. 

A abordagem altamente individual da 
moda britânica é encorajada pelas 
universidades londrinas de arte e 
design, que atraem estudantes de todo o 
mundo. A Central Saint Martins, em 
especial, cultivou gerações de estilistas 
que transformaram a forma como nos 
vestimos, incluindo talentos britânicos 
como Stella McCartney e Alexander 
McQueen, além do americano Zac 
Posen e do italiano Riccardo Tisci. 
Agora, uma nova geração de estilistas 
baseados na Grã-Bretanha está 
sacudindo a indústria da moda, 
buscando inspiração exatamente no 
lugar onde escolheu para viver...

68
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EUDON CHOI
O coreano Eudon Choi trocou a vida de criador de moda 
masculina em Seul por um mestrado em moda feminina na Royal 
College of Art, em Londres. “Há um grande senso de possibilidade 
e liberdade aqui, o que significa que não há lugar melhor para ser 
um jovem estilista”, diz ele. Eudon chamou a atenção da marca 
contemporânea All Saints, que o contratou como estilista sênior. 
Ele estabeleceu a grife que leva seu nome em 2009 e estreou na 
Semana de Moda em 2012. A atriz Gwyneth Paltrow está entre as 
suas fãs. “Toda estação é um ponto alto e eu espero que o melhor 
ainda esteja por vir”, diz ele. eudonchoi.com

EDELINE LEE
Formada pela Central Saint 
Martins, Edeline Lee é 
canadense, porém se 
considera uma estilista 
britânica. “É mais fácil 
encontrar a sua voz como 
jovem estilista em Londres”, diz 
ela. Depois de criar sua marca 
em 2012, Lee se tornou uma 
das favoritas de celebridades 

JOE RICHARDS
Depois de trabalhar em Paris e 
Londres para as grifes Céline, 
Lanvin e Dior, Richards abriu 
sua marca própria em Bath. 
“Eu acho o ambiente da cidade 
estimulante, me sinto como se 
estivesse em um filme”, diz ele. 
Suas criações incluem blusas 
drapeadas em georgete de 
seda e peças de luxo em denim. 

“A indústria da moda britânica é uma 
potência de criatividade e individualidade”

“Eu amo quando alguém se sente incrível 
vestindo algo que eu criei” 

“Eu já fotografei uma menina que 
passou por mim usando minhas roupas” 

GEORGIA HARDINGE
As criações de Georgia Hardinge fazem uma fusão de moda e 
escultura. “Eu tento criar peças plissadas arquitetônicas em 3D 
que sejam usáveis e caiam bem”, diz ela. Como estilista, 
Hardinge se empolga com o ponto de encontro entre 
tecnologia e moda, e trabalha atualmente em uma coleção de 
camisetas com tinta termocromática que muda de cor com o 
calor. Apesar de ter clientes famosas como Beyoncé e Lady 
Gaga, a sua maior emoção é ver alguém usando suas criações. 
“É a melhor sensação do mundo”, afirma. Suas roupas estão 
disponíveis nos sites byondonline.com e georgiahardinge.co.uk.

“Eu crio roupas para mulheres 
ocupadas que sabem o que querem”

DESCUBRA 
MAIS ONLINE 

youngbritish
designers.com

Linhas 
limpas e 
modernistas 
definem  
as criações 
de Lee

Hardinge trabalha 
com técnicas de 
escultura em papel

Os detalhes 
são esenciais 
para alguém 
formado em 
alfaiataria

Joe busca inspiração 
nos tecidos icônicos de 
William Morris
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Seu último projeto é uma 
colaboração com a malharia 
John Smedley. “Minha cliente  
é muito exigente – ela gosta  
de moda, mas não é 
necessariamente guiada por 
ela. Eu tento fazer roupas que 
as mulheres amem e queiram 
vestir em uma terça-feira 
qualquer.” byjoerichards.com

como Keira Knightley e 
Solange Knowles. A sua nova 
coleção inclui cores vibrantes e 
tecidos pouco comuns.  
“Eu quis expressar a alegria 
que sinto com a diversidade 
dessa cidade incrível.” Suas 
roupas estão disponíveis nas 
lojas Browns, Harvey Nichols e 
online no site edelinelee.com.

http://eudonchoi.com
http://byondonline.com
http://georgiahardinge.co.uk
http://youngbritishdesigners.com
http://byjoerichards.com
http://edelinelee.com
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Se as suas férias ideais 
incluem saltar de 
milhares de metros de 
altura, escalar 

penhascos, descer correntezas 
ou dirigir em pistas de corrida, 
a Grã-Bretanha oferece muitas 
opções para você ultrapassar  
os seus limites.

AVENTURAS NA CAPITAL
Muitos dizem que a melhor 
maneira de ver Londres é do 
Rio Tâmisa então, para 
adicionar uma pitada de 
emoção, experimente um 

passeio um barco inflável. 
Segure firme enquanto o barco 
passa por pontos turísticos 
famosos a 40 milhas por hora. 
Ou veja a capital de cima, 
sobrevoando os monumentos 
históricos de helicóptero em 
um passeio fantástico para os 
amantes da fotografia. 
thamesrockets.com
thelondonhelicopter.com

COASTEERING 
Este modo emocionante de 
vivenciar a costa da Grã-
Bretanha é uma mistura de 

salto de rochas, escalada, salto 
de penhascos, exploração de 
cavernas e nado em mar aberto. 
O sudoeste da Inglaterra tem 
vários centros de coasteering. 
Bude, na Cornualha, é um local 
animado com alguns dos 
melhores pontos de surfe do 
Reino Unido. Então porque não 
experimentar outra aventura 
enquanto estiver por lá? E você 
pode acelerar os seus 
batimentos cardíacos no norte 
de Devon, em Croyde e 
Woolacombe, votadas pelo site 
Tripadvisor como as melhores 

praias do Reino. Ou rume à 
Pembrokshire, no País de 
Gales, o berço do coasteering. 
gocoasteering.com
coasteeringwales.org.uk

PARAQUEDISMO
Cair de paraquedas no meio de 
um campo depois de saltar de 
um avião é uma sensação 
incrível. Suba 4600 metros 
para descer céu abaixo em uma 
velocidade de 201km por hora. 
Iniciantes podem treinar em 
um ambiente simulado antes 
de saltar acompanhados de um 

Correndo pela 
Arena O2, em 

Londres

Vá mais longe e mais rápido com 
uma seleção de experiências repletas 

de adrenalina ao redor do Reino 
Unido. Aperte os cintos...

AMANTESda adrenalina

A trilha de Antur 
’Stiniog, perto da 
cidade de Blaenau 
Ffestiniog, no Noroeste 
do País de Gales

http://imaginationGB.com
http://thamesrockets.com
http://thelondonhelicopter.com
http://gocoasteering.com
http://coasteeringwales.org.uk
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instrutor da GoSkydive, 
localizada em Salisbury, a 
aproximadamente 1 hora e 
meia de Londres de trem. 
goskydive.com

PARQUES TEMÁTICOS 
Desafie as leis da gravidade e 
sinta uma mescla de medo e 
prazer.  Saw – The Ride, fica no 
Thorpe Park, sudoeste de 
Londres, e é uma montanha 
russa emocionante. Com uma 
descida de 100 graus de um 
topo 31 metros de altura, a 
atração chega a uma velocidade 

de 90km por hora. Seja um 
“turista espacial” na montanha 
russa voadora Galáctica, no 
Alton Towers, em 
Staffordshire, na Inglaterra 
central. Com a ajuda de um 
visor de realidade virtual, você 
viajará pelas nuvens para 
assistir ao nascimento de uma 
estrela. thorpepark.com 
altontowers.com 

CICLISMO NAS MONTANHAS 
Pedalar montanha abaixo em 
um terreno rochoso e encarar 
rocha e barro não é para 

qualquer um. Mas se mountain 
biking faz o seu estilo, siga a 
trilha de Antur ’Stiniog, perto 
da cidade de Blaenau 
Ffestiniog, no noroeste do País 
de Gales. Você será levado para 
o topo de uma das seis trilhas 
mapeadas, antes de descer os 
caminhos rochosos e saltar.  
O recorde mundial para o 
maior número de descidas 
verticais em quatro rodas em 
24 horas foi feito aqui.  
Você está pronto para 
ultrapassar os seus limites?
visitwales.com

AUTOMOBILISMO
Prepare-se para uma aventura 
fantástica no centro nacional 
de automobilismo da Escócia 
em Knockhill, ao norte de 
Edimburgo. Os fãs de Fórmula 
1 podem pilotar carros como o 
Yamaha de um lugar, enquanto 
os aspirantes a piloto de rali 
podem optar por um Ford 
Fiesta Zetec. Experimente um 
supercarro de verdade 
dirigindo uma Ferrari F430 
Coupe ou dê uma de James 
Bond em um Aston Martin. 
knockhill.comTE
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http://imaginationGB.com
http://goskydive.com
http://thorpepark.com
http://altontowers.com
http://visitwales.com
http://knockhill.com
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Messum’s Wiltshire 
TISBURY
Aberta no ano passado pelo marchand 
Johnny Messum, esta galeria e centro de 
artes no sudoeste da Inglaterra é um novo 
destino para os amantes do design e da arte 
moderna. Mesmo vazio, o enorme celeiro 
do século XIV - localizado em uma área  
de extrema beleza natural frequentada  
por adeptos de caminhadas - é um  
edifício  belíssimo. 
O que ver: “Crescent Birds”, a majestosa 
escultura de bronze de dois metros de 
altura criada por Bridget McCrum. 
messumswiltshire.com
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A cena cultural do Reino Unido vai 
muito além de Londres, e faz parte da 
vida de todo o país. Seja aonde for, você 
vai sempre encontrar museus e galerias 
por perto – e muitos têm entrada grátis!

http://imaginationGB.com
http://messumswiltshire.com
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Riverside Museum
GLASGOW
Localizado às margens do rio Clyde,
na Escócia, este museu projetado por Zaha 
Hadid foi inaugurado em 2011. Sua maior 
ênfase está no transporte, mostrando 
desde navios à vapor que percorriam o rio 
do lado de fora à carruagens, motocicletas 
e skates.
O que fazer: Faça um passeio em um bonde 
original de Glasgow, admire a plataforma 
de uma estação de metrô do início do 
século XX e caminhe em meio à carros 
antigos sobre as pedras da antiga Main 
Street. glasgowlife.org.uk

Turner 
Contemporary

Tate Liverpool

St Fagans
CARDIFF
O Museu Histórico Nacional de St Fagans 
fica nas terras de uma mansão rural do 
século XVI e tem mais de 40 prédios 
originais de vários períodos históricos que 
foram reconstruídos para ilustrar a 
história social e cultural do País de Gales. 
O que ver: St Fagans é um museu ao ar livre 
e um vilarejo com ênfase em atividades 
tradicionais. Visitantes podem ver 
cachecóis e cobertores sendo produzidos 
em uma fábrica de tecidos de lã e comprar 
tamancos de madeira sob medida em uma 
oficina. museum.wales/stfagans

Tate Liverpool
LIVERPOOL
Construído no cais Albert Dock, este 
prédio é o polo da arte moderna e 
contemporânea no noroeste da Inglaterra. 
Não perca também o café da galeria. 
Decorado com bandeiras marítimas e 
tema Pop Art, o espaço foi criado por  
Sir Peter Blake, co-criador da capa do  
disco “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club 
Band”, dos Beatles. 
O que ver: A famosa obra de Tracey Emin, 
“My Bed”, e obras do poeta e artista 
William Blake fazem parte de uma 
exposição gratuita em cartaz até setembro 
de 2017. tate.org.uk/visit/tate-liverpool

Turner Contemporary
MARGATE
Construído no mesmo local de uma 
pousada onde o maior pintor romântico 
inglês, JMW Turner, costumava se 
hospedar em suas visitas à essa pequena 
cidade litorânea de Kent, o museu Turner 
Contemporary foi inaugurado em 2011 e 
tornou-se rapidamente em uma das 
maiores referências culturais no sul da 
Inglaterra. Exposições anteriores 
celebraram artistas contemporâneos 
incluindo Grayson Perry e Tracey Emin, 
que cresceu em Margate, bem como 
pintores como Constable, Van Dyck e,  
é claro, Turner. 
O que ver: Janelas de vidro de pé direito 
alto aproveitam ao máximo as mesmas 
vistas arrebatadoras da baía de Margate 
que inspiraram Turner. 
turnercontemporary.org

The Whitworth
MANCHESTER
Esta galeria no noroeste da Inglaterra 
se especializa em arte moderna e obras por 
artistas consagrados do século XX, como 
Francis Bacon, Henry Moore e Pablo 
Picasso. A reforma de £15 milhões foi 
concluída em 2014, e a extensão em vidro, 
aço inoxidável e tijolos foi ligada ao prédio 
original por uma passagem também 
coberta por vidro. 
O que ver: Não perca “Gênesis”, a escultura 
de mármore branco de uma gestante, 
criada por Jacob Epstein no anos 30.
www.whitworth.manchester.ac.uk

Titanic Belfast
BELFAST 
Localizado em um prédio futurista no 
antigo estaleiro de Harland & Wolff, de 
onde partiu o RMS Titanic em 1912, o 
museu Titanic Belfast dá profundidade à TE
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Riverside Museum 

Messum’s  
em  Wiltshire

http://imaginationGB.com
http://glasgowlife.org.uk
http://museum.wales/stfagans
http://tate.org.uk/visit/tate-st-ives
http://turnercontemporary.org
http://www.whitworth.manchester.ac.uk


Veja o mundo 
com o Planetário 

At-Bristol

Titanic Belfast

DESCUBRA 
MAIS ONLINE

visitbritain.com/ 
culture
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história do fadado navio, que muitos 
conhecem graças ao filme de James 
Cameron. Com nove galerias interativas, 
um navio gêmeo a ser explorado e uma 
coleção de objetos pessoais, este passeio  
é uma experiência magnífica assim como  
comovente. O que ver: O menu de almoço 
da primeira classe do navio do dia em que o 
Titanic colidiu com o iceberg é 
particularmente marcante. 
titanicbelfast.com

The Lowry
MANCHESTER
Batizado como homenagem ao artista 
plástico local que retratava a classe 
trabalhadora do norte da Inglaterra, este 

maravilhoso e ultramoderno centro de 
artes inclui teatros, estúdios, e galerias - 
que não só exibem a obra de Lowry 
permanentemente, como também 
apresentam uma grande variedade de 
exposições itinerantes de alta qualidade. 
O que ver: A galeria fica muito perto do 
estádio do Manchester United, o Old 
Trafford, então porque não aproveitar 
para admirar o quadro sobre futebol de LS 
Lowry, intitulado “Indo Para o Jogo”?
thelowry.com

At-Bristol 
BRISTOL 
Este centro de ciências inovador no 
sudoeste da Inglaterra é um sonho para 

crianças - e adultos - que amam apertar 
botões e puxar alavancas. Ele combina 
centenas de objetos expostos em zonas 
especificas, além de shows, workshops e 
dias temáticos especiais. O que ver: 
Explore o universo sem sair da sua 
poltrona no primeiro planetário digital  
3D do Reino Unido. at-bristol.org.uk

Tate St Ives
ST IVES
Localizado em uma linda praia da 
Cornualha, este posto avançado do 
“império Tate” tem como foco a arte 
moderna. A Tate St Ives também incorpora 
o Museu Barbara Hepworth e o Jardim das 
Esculturas, que ficam próximo da galeria, 
na antiga casa desta escultora fantástica. 
O que ver: A galeria reabre na primavera de 
2017, após ser reformada, com uma 
exposição de pinturas de paisagens 
marítimas por Jessica Warboys, que usa 
elementos naturais da costa da Cornualha. 
tate.org.uk

Messum’s 
Wiltshire
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SERVIÇOS PARA MUSEUS
Com tanto sucesso criando museus 
e galerias empolgantes e vibrantes, 
os especialistas britânicos de hoje 
trabalham por todo o mundo, 
assessorando colegas estrangeiros 
na criação de experiências artísticas 
imperdíveis. experienceuk.org

http://visitbritain.com/culture
http://imaginationGB.com
http://titanicbelfast.com
http://thelowry.com
http://at-bristol.org.uk
http://tate.org.uk/visit/tate-liverpool
http://experienceuk.org
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Visite gov.uk e 
faça uma busca 
por “Graduate 
Entrepreneur”

Experiências, amizades e oportunidades: a educação do Reino Unido 
permite que você descubra o seu potencial

  Estudar no Reino Unido  
deu-me uma perspectiva global. 

Aprendi a pensar analiticamente, e a 
experimentar. Aprendi a me defender  
e a negociar, algo muito útil quando 

estava angariando fundos para criar  
a minha empresa

Ankit Mehrotra, da Índia, estudou 
Computação e Engenharia de 

Telecomunicações na Universidade de 
Essex. Hoje ele gerencia a sua própria 

empresa, Dineout, a primeira plataforma de 
reservas de mesas restaurante online 

e via app, dineout.co.in

“
”

Anita Nkonge, do Quênia, está estudando 
Jornalismo na Universidade de Kent

Estudando no Reino Unido conheci 
muitas pessoas de vários lugares 

diferentes. Quando me formar, terei uma 
grande vantagem no mercado graças ao 
meu diploma, e muitos amigos do Reino 

Unido e do mundo todo

“   
” Hansika Jethnani, da Indonésia, está 

estudando Fotografia na Universidade das 
Artes, em Londres

Eu amo estudar aqui. Ao explorar 
mercados, restaurantes e museus 

você conhece pessoas de várias 
etnias e aprende muito sobre 

diferentes culturas 

“
”

A Dra Patrica Mechael, dos EUA, fez o 
seu PhD na London School of Hygiene 
and Tropical Medicine, no campo de 

“mHealth”, explorando as possibilidades 
da tecnologia de celulares na saúde

Eu devo muito ao Reino Unido, pois o 
país ofereceu uma plataforma para o 
meu PhD muito antes do meu tópico 
ser levado a sério em qualquer outro 
lugar. O Reino Unido teve a visão de 
apostar em uma candidata que fez a 
pergunta: e se os celulares pudessem 

nos tornar mais saudáveis?

“

” Gabrielle Gonçalves, da França, 
está estudando Literatura 

Inglesa, Cinema e Televisão na 
Universidade de Glasgow

Não é “choque cultural”, é mais 
como uma “admiração perpétua”. 

Conheci mais pessoas de diferentes 
nacionalidades nos últimos meses do 

que na minha vida toda”
“

E D U C A Ç Ã O  |
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Dun Xiao, da China, estudou Engenharia 
Elétrica e de Informação na Universidade 
de Cambridge. Ele criou a plataforma de 

aprendizado online 17zuoye.com, que hoje 
ajuda mais de 15 milhões de alunos com o 

seu dever de casa 

A minha experiência educacional 
britânica foi fundamental desde 

que voltei para a China. Me ajudou 
a consolidar as minhas habilidades 
de liderança e a desenvolver o meu 
senso empresarial. A experiência 

também me expôs a diferentes 
opiniões, perspectivas e ângulos 

“

”

VIDA DE estudante
wwwww

http://imaginationGB.com
http://gov.uk
http://dineout.co.in
http://imaginationGB.com
http://17zuoye.com
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A paixão da Grã-Bretanha 
pela horticultura pode 
ser observada por todo o 
país, de janelas de casas 

repletas com ervas aromáticas 
aos jardins decorados das grandes 
mansões rurais. Centenas de jardins 

estão abertos durante o ano todo 
por todo o país. Portanto, se quiser 
contar cores em um arboreto, 
conhecer o mundo em uma estufa 
tropical ou fazer um piquenique ao 
pé de um magnífico castelo, temos 
jardins para todas as ocasiões.

Trentham 
Gardens

Os jardins botânicos e ornamentais da Grã-Bretanha estão  
entre os mais belos do mundo. Descubra locais pitorescos para 

piqueniques, respire ar fresco e apaixone-se pelos arranjos florais
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JARDINS HISTÓRICOS

MORE THAN JUST BLOOMS

O esplendor das  
flores pelos séculos

TRENTHAM GARDENS
Estes premiados jardins em estilo italiano 
em Staffordshire, na Inglaterra central, 
são perfeitos para um passeio em família. 
O primeiro registro da propriedade data 
do censo histórico de 1086, registrado no 
Domesday Book, porém hoje Trentham 
escreve uma nova história no local, com 
atividades modernas como caminhadas 
sem sapato. Uma atividade ligada à 
prática de “mindfulness”. trentham.co.uk

OS JARDINS PERDIDOS DE HELIGAN
A Cornualha, no sudoeste da Inglaterra, 
tem uma abundância de belos jardins 
(Trebah Garden também merece ser 
mencionado), mas poucos são tão 
românticos quanto Heligan. Lar da 
família Tremayne por mais de 400 anos, 
o jardim foi negligenciado por décadas 
antes de ser restaurado a sua glória 
original. heligan.com

JARDINS DO DRUMMOND CASTLE 
Um dos jardins históricos mais lendários 
da Escócia, Drummond, data do século 
XVII, e tem inclusive um cedro plantado 
pela rainha Vitória comemorando 
a sua visita em 1842. Os jardins são 
usados como locação para a série de 
TV “Outlanders”.  Aberto diariamente 
entre os dias 1° de maio e 31 de outubro. 
drummondcastlegardens.co.uk

As crianças 
vão amar as 
abóboras no 

outono

Aproveite eventos, 
arte, astronomia  
e até mesmo 
mountain-biking!

TATTON PARK
O Tatton Park, em 
Cheshire, vai encantar 
com a sua variedade 
de jardins e estufas. 
O local oferece mais 
de 100 eventos anuais 
- de automobilismo 
a gastronomia, não 
esquecendo o anual  
RHS Flower Show 
Tatton Park (de 19 a 
23 de julho de 2017). 
tattonpark.org.uk

JARDIM BOTÂNICO 
NACIONAL DO PAÍS  
DE GALES
Esta propriedade de 560 
hectares fica a uma hora 
ao oeste de Cardiff e é 
lar da maior estufa de 
vidro do mundo. Além 
de observar espécies 
de plantas em perigo 
de extinção, você pode 
também dormir na 
estufa ou curtir um 
pouco de astronomia 
em uma “Festa das 
Estrelas”, pois o jardim 
faz parte do programa 
Dark Site Discovery. 
botanicgarden.wales 

POLLOK  
COUNTRY PARK
Poucos parques urbanos 
conseguem criar a ilusão 
de que você está no meio 
do campo, mas este 
lugar perto de Glasgow 
proporciona exatamente 
isso. É um local ideal 
para piqueniques, e 
a Pollok House, uma 
das mansões mais 
imponentes da Escócia, 
adiciona um toque 
cultural ao passeio. 
Para quem procura 
exercício, há uma trilha 
de mountain bike. 
glasgowlife.org.uk

O Tatton Park organiza 
mais de 100 eventos 

por ano, incluindo um 
Show de Flores anual

http://imaginationGB.com
http://trentham.co.uk
http://heligan.com
http://drummondcastlegardens.co.uk
http://tattonpark.org.uk
http://botanicgarden.wales
http://glasgowlife.org.uk
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JARDINS PARA DIAS CHUVOSOS

ÁRVORES FANTÁSTICAS

DESCUBRA 
MAIS ONLINE 

visitbritain.com/ 
gardens

Entre em um conto de  
fadas neste lindo bosque

RHS GARDEN WISLEY
Um passeio fácil a uma hora de carro 
de Londres, o Royal Horticultural 
Society oferece opções de caminhadas 
maravilhosas sob diversas espécies de 
árvores, incluindo bétulas brilhantes e  
eucaliptos perfumados. Conhecidas como 
“Champion Trees”, o título é dado ao 
maior exemplar de cada espécie em todo 
o Reino Unido. Aqui você pode encontrá-
las na área dos pinheiros, no jardim 
selvagem e em Battleston Hill. rhs.org.uk

Kew no natal

Jardins incríveis,  
em qualquer clima 

PROJETO ÉDEN
Esta atração do sudoeste 
da Inglaterra é um jardim 
fantástico para dias chuvosos, 
com estonteantes biomas em 
formato de bolha construídos 
em um antigo poço de argila. 
Aqui você encontra a maior 
floresta tropical fechada 
do mundo - com plantas 

típicas, cachoeira e um 
arrozal escaldante. E para os 
amantes da adrenalina, há 
também a mais longa e mais 
rápida tirolesa da Inglaterra. 
edenproject.com

KEW GARDENS
Com 4,5 hectares, este 
jardim londrino sob vidro 
certamente manterá você 
ocupado em um dia de 
chuva. O Conservatório 

Princess of Wales recria dez 
zonas climáticas diferentes, 
com orquídeas da América 
Central e plantas carnívoras 
do sudeste asiático. kew.org

JARDIM BOTÂNICO DA 
UNIVERSIDADE DE 
CAMBRIDGE
Com alguns dos jardins 
climatizados mais impecáveis 
do mundo e uma das maiores 
coleções de espécies em 

estufa do planeta, este espaço 
de 40 hectares foi criado 
para a universidade em 1831 
pelo Professor John Stevens 
Henslow, mentor de Charles 
Darwin. O local segue muito 
respeitado pelo mundo 
acadêmico e admirado por 
visitantes. Fica a 
apenas 10 minutos 
a pé da estação. 
www.botanic.
cam.ac.uk

CHELSEA PHYSIC GARDEN
Fundado em 1673 para o estudo de 
qualidades medicinais das plantas, 
o jardim botânico de Chelsea abriga 
mais de 100 tipos diferentes de 
árvores, incluindo a maior oliveira 
produtiva ao ar livre da Grã-Bretanha. 
chelseaphysicgarden.co.uk

SHEFFIELD PARK AND GARDEN
Suntuoso em qualquer parte do ano, 
porém resplandecente no outono, o 
Sheffield Park, no sudeste da Inglaterra, é 
a locação dos sonhos de todo o fotógrafo. 
As crianças podem construir tocas e 
subir em árvores. nationaltrust.org.uk

Sheffield Park 
em suas cores 
outonais

http://imaginationGB.com
http://visitbritain.com/gardens
http://rhs.org.uk
http://edenproject.com
http://kew.org
http://www.botanic.cam.ac.uk
http://www.botanic.cam.ac.uk
http://www.chelseaphysicgarden.co.uk
http://nationaltrust.org.uk
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Entrada rápida na fronteira do Reino Unido está disponível para detentores de passaportes de mais de 20 países!  
Consulte o serviço de Viajantes Registados na página 83 para saber mais. É uma forma rápida de entrar no país.

GRÃ-BRETANHA. LUGAR DE MOMENTOS INCRÍVEIS.

Acesse o site visitbritainshop.com
E use este desconto válido até março de 2018.
Para economizar em 250 atrações, incluindo:

RESERVE OS SEUS MOMENTOS FANTÁSTICOS

• As principais atrações do Reino Unido
• Atrações regionais importantes
• Passes turísticos
• Excursões pelo interior
Digite o seu código de 3% de desconto 
na página de checkout: Imagination17
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1 CONFIRA: Primeiramente, use a 
ferramenta disponível na página  

gov.uk/check-uk-visa para certificar-se  
de que você precisa de visto. Os cidadãos 
europeus não precisam de visto para entrar 
no Reino Unido.

2 SOLICITE: Você pode completar o seu 
formulário online, utilizando o novo 

aplicativo para Vistos e Imigração para o 
Reino Unido, um serviço digital  com um 
guia fácil de seguir. Agora pode marcar a sua 
entrevista e pagar o visto online. Quer um 
serviço mais rápido? Os serviços Premium e 
Prioridade estão disponíveis.

3 COMPAREÇA: Certifique-se de que tem 
toda a documentação necessária antes 

de comparecer a sua entrevista. Você pode 
conferir quais documentos irá precisar 
visitando: gov.uk/check-uk-visa. 

UMA OBSERVAÇÃO SOBRE VISTOS 
Não quer esperar para começar a planejar a sua aventura pelo Reino Unido? 
Confira se precisa de visto seguindo os três seguintes passos:

http://imaginationGB.com
http://gov.uk/check-uk-visa
http://gov.uk/check-uk-visa
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PLANEJE A SUA VIAGEM

A Grã-Bretanha 
oferece 
experiências 
inesquecíveis, 

aventuras fascinantes, locais 
incríveis e entretenimento de 
alta qualidade. Antes da sua 
viagem, visite o VisitBritain 
Shop para comprar passagens 
de trem e passes de transporte. 
Assim você já chega pronto 
para passear. Na loja virtual 
você também vai encontrar 
ingressos para shows, palácios 
históricos, atrações principais 
e passeios por todo o país. 
visitbritainshop.com

DESCUBRA 
MUITAS 
OUTRAS IDEIAS 
INSPIRADORAS 
NOS SITES:
visitbritain.com
visitengland.com
visitscotland.com
visitwales.com
discovernorthernireland.com
visitchannelislands.com
visitisleofman.com

http://imaginationGB.com
http://visitbritainshop.com/imagination-br
http://visitbritain.com
http://visitengland.com
http://visitscotland.com
http://visitwales.com
http://discovernorthernireland.com
http://visitchannelislands.com
http://visitisleofman.com
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A Grã-Bretanha me deu  
a chance de ser global 
As pessoas não pensam pequeno aqui, elas 
pensam grande. Elas vêm dos quatro cantos 
da terra trazendo consigo novas ideias para 
a cozinha, e hoje os britânicos produzem a 
sua própria gastronomia com sabores 
exóticos e picantes. Este é apenas um dos 
grandes aspectos positivos da imigração na 
cultura gastronômica britânica. Basta você 
entrar em um ponto de vendas de comidas 
de qualidade como Selfridges, Marks & 
Spencer e Waitrose para ver a maravilhosa 
seleção de produtos internacionais. 

Os britânicos são  
viajantes intrépidos 
Eles experimentam novos 
pratos mundo afora e, quando 
voltam para a casa, querem os 
sabores originais. Você 
encontra comida japonesa 
maravilhosa no Reino Unido, 
e eu não falo apenas de sushi e 
sashimi. Bone Daddies é um 
dos meus favoritos 
[bonedaddies.com].  
As opções para comida 
vietnamita também são 
fantásticas, e a comida chinesa 
está melhor do que nunca.  

Os melhores pratos 
britânicos são os 
mais simples 
Eu amo pratos retrô como 
“toad in the hole” (salsichas cozidas em 
massa) e “steak and kidney pie” (empadão 
de carne de vaca e rins), feitos com amor, 
carinho e ingredientes orgânicos 
produzidos por fazendeiros que têm 
orgulho do que fazem.

A nova onda de “gastropubs” 
britânicos é fantástica
Um lugar que adorei recentemente 
chama-se The Three Fishes, em Lancashire 
[thethreefishes.com]. Visitei com amigos 
franceses e eles ficaram encantados com a 

minha  
Grã-Bretanha

Ken Hom é um embaixador para a 
campanha GREAT Britain. Ele fala 

sobre a gastronomia britânica

KEN HOM

alta qualidade da comida. Pedimos peixe 
com batatas fritas, e estava maravilhoso.  
Eu adoraria provar um cozido tradicional 
de Lancashire preparado por eles.

Fico impressionado com as 
marcas de comida britânica 
exportando os seus produtos
Um exemplo é Crispin Busk. A sua marca, 
Kabuto, de Sussex, está vendendo macarrão 
chinês para a China [kabutonoodles.com]. 
Ele produz o seu macarrão com 
ingredientes orgânicos.  

As pessoas na China estão 
preocupadas com a 
segurança da sua comida,  
e “compram British” pois 
sabem que podem confiar  
na qualidade da produção. 
Outro exemplo é o sal 
marinho Maldon Sea Salt, 
usado por chefes no mundo 
todo [maldonsalt.co.uk]. 

Eu ensinei a Grã-Bretanha  
a usar panelas woks 
Através dos meus livros e programas de TV, 
mostrei como todo mundo pode usar uma 
panela wok para preparar comidas simples 
[kenhom.com].  

Chefes têm visão global
Chefes como Gordon Ramsay e Jason 
Atherton estão abrindo restaurantes por 
todo o mundo. Até Heston Blumenthal 
abriu um restaurante em Melbourne!

Cozinhando  
com uma wok

Toad in the hole The Three Fishes Bone Daddies 
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