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Praias, filmes ao ar livre, festivais de música e alegres celebrações gay colorem os meses
mais quentes no Reino Unido. Confira algumas sugestões para aproveitar a temporada

ESBALDE-SE NO VERÃO INGLÊS

No Reino Unido, os dias, raros, de verão, tiram os ingleses e escoceses de casa para
aproveitar os dias mais claros e quentes. A luz natural se estende até às 21h e
nada é tão gostoso quanto curtir a intensa programação oferecida durante a t

emporada, como por exemplo os famosos festivais de música. Praias, passeios
de bike, filmes ao ar livre, piqueniques nos parque são algumas das Veja as
dicas e programe um roteiro no estilo mais britânico possível.
VISIT BRITAIN/DIVULGAÇÃO

FILMES AO AR LIVRE

PRAIAS

Os meses de verão são ótimos para
assistir a filmes clássicos e contemporâneos
tendo ao redor belos jardins, montanhas,
castelos históricos ou mansões.
O Luna Cinema promove uma série de
eventos de cinema ao ar livre em mansões e
parques de todo o país, abrangendo desde
musicais clássicos, como Grease, até sucessos
atuais de bilheteria. Os filmes são
exibidos em espaços no centro de Londres e
diversos parques no sudeste da Inglaterra,
como Sissinghurst e o castelo de Leeds, em
Kent. Aproveite o momento e leve guloseimas
deliciosas, estenda uma toalha na areia ou na
grama e aprecie um bom piquenique
com família ou amigos.

Por ser uma ilha, não importa o destino da viagem, a costa nunca estará tão longe. Sempre
haverá praias adoráveis para escolher em todos os cantos, como os trechos de areia
inexplorados e lagoas rasas da praia de Swanage, na costa leste de Dorset, sul da
Inglaterra. Há, ainda, vistas espetaculares de um castelo medieval e as Ilhas Farne, que
ficam na praia de Bamburgh, em Northumberland, nordeste da Inglaterra (a uma hora de
carro de Newcastle). O litoral britânico proporciona longas caminhadas pela praia, mas não
se engane, as águas não são tão “habitáveis”assim. Só mesmo os ingleses estão
acostumados com os mares gelados do país. E não se deixe levar pelo sol fraquinho que

bate: mesmo sem sentir, o sol ali queima bastante então não esqueça o protetor. Aproveite
para comprar sorvete nos tradicionais furgões estacionados ou provar frutos do mar frescos
das barracas na praia, e experimentar o fish&chips. Caminhe em direção ao mar, ao longo
de um dos emblemáticos píeres britânicos, abrangendo desde Blackpool no noroeste da
Inglaterra e Brighton no sudeste até Llandudno no norte de Gales, com sua abundância de
diversão à beira-mar. Ou, se gostar de temas góticos, embarque em uma viagem à praia
em Whitby, no norte de Yorkshire: trata-se da cidade litorânea onde o personagem
Drácula, de Bram Stoker, chega a bordo de um navio durante uma tempestade.
MICHAEL BOWLES/REX FEATURES/DIVULGAÇÃO

FESTIVAIS DE MÚSICA
Há centenas de festivais de música o
ano todo na Grã-Bretanha, mas na
época do verão existem vários para
escolher todo fim de semana. Há,
obviamente, os maiores e mais
famosos, como Glastonbury (25 – 29
de junho), T in the Park, na Escócia (11
– 13 de julho) e o V Festival em Essex
e Staffordshire (16 – 17 de agosto). Os
eventos para toda a família incluem o
Latitude, em Suffolk, na região leste
da Inglaterra (17 – 20 de julho), que
combina música, comédia e arena
para crianças, e o Port Eliot Festival na
Cornualha, sudoeste da Inglaterra (24
– 27 de julho). O Camp Festival, em
Dorset, sul da Inglaterra (31 de julho
– 1º agosto) tem uma grande parte
da área do festival dedicada às
crianças (com corrida de karts,
castelos infláveis, brinquedos de
parque de diversões, aulas de
atividades circenses e pintura
facial infantil).

PARADA GAY
A nova lei de casamento entre pessoas do
mesmo sexo entrou em vigor na Inglaterra e
no País de Gales em 29 de março (a Escócia
seguirá na mesma direção ainda este ano) e
as comemorações continuam durante o
verão. Edimburgo celebra com a Pride Scotia
Edinburgh, entre 18 e 22 de junho; a famosa
Pride in London ocorre entre 22 e 29 de
junho; ao passo que a mundialmente
reconhecida Brighton Pride acontece
entre 18 de julho e 2 de agosto.
*Para conhecer a programação completa de
verão na Grã-Betanha, acesse
www.visitbritain.co.uk.

DIVULGAÇÃO

FRANÇA

Pelos muros de Paris
ALFREDO DURÃES

Um passeio exclusivo para brasileiros na capital
francesa: o Tour underground por Paris. Nele, o grupo percorre o Bairro de Belleville (onde viveu a cantora Edith Piaf) acompanhado da guia Fernanda
Hinke – publicitária brasileira especializada em
street art – e aprecia painéis, estúdios e squats. Durante o passeio, Fernanda conta sobre a história da
arte urbana parisiense e mostra de 30 a 40 obras de
mais de 10 artistas de várias partes do mundo, com
aproximadamente 10 técnicas diferentes.
O passeio é oferecido pelo site de receptivos Conexão Paris e é finalizado com uma subida até o observatório do Parque de Belleville, de onde se tem
uma deslumbrante vista do skyline de Paris que, é
claro, inclui a Torre Eiffel. O passeio é realmente
uma forma de ver a cidade por outro ângulo. Dificilmente arte urbana é a primeira coisa que vem
à mente de alguém quando se pensa em Paris. Mas
a cidade-luz, assim como Berlim, São Paulo, Londres e Nova Iorque, está entre as 10 mais importantes do mundo quando o assunto são as manifestações artísticas das ruas.
A guia Fernanda Hinke é brasileira, paulista, da cidade de Bauru. Formada em publicidade, tem mais
de dez anos de experiência com fotografia e moda,
já morou em Toronto em um ano sabático, onde re-

descobriu suas verdadeiras paixões: arte urbana e
sua bike. Segundo ela, “a arte urbana tem como princípio básico quebrar o aspecto elitista da arte para
entendedores. É feita pelo povo para o povo. Ou seja, atualmente você não precisa ir a uma galeria de
arte ou ao museu para apreciar arte, você pode curtir isso na rua”, avaliou.
E acrescenta dizendo que “a proposta do tour e
despertar o olhar das pessoas não ligadas à arte para essas manifestações no cotidiano, ou seja, no caminho do trabalho, da escola, etc.” Trata-se de uma
verdadeira aula, que além de informações sobre os
artistas, as diferentes técnicas e estilos, ensina a
‘caçar’ essas obras pelos muros e às vezes em lugares inusitados, como placas de trênsito, bueiros
etc. “Basta estar atento, a arte urbana está por todo
lugar no mundo todo e é um grande movimento
popular”, arrematou Fernanda. Os programas são
do Conexão Paris em parceria com guias brasileiras e, além de street art, os brasileiros podem fazer
um tour gastronômico e um tour noturno de bicicleta por Paris.
SERVIÇO
Os interessados devem entrar em contato com
Fernanda Hinke pelo e-mail fernanda.undergroundparis1@gmail.com. O valor do tour é de 39,90 euros.
www.conexaoparis.com.br

Uma das obras gravadas nas paredes da capital francesa: tour ensina a admirar a street art

