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Carlota não é nem moderna nem clássica, é atu-
al, vive o hoje. Encontra pessoas, se conecta e viaja 
entre moda, lifestyle, design e o que é belo. É inde-
pendente e, claro, adora arte, seja ela brasileira ou 
portuguesa. A sede por novidades é sua bússola, 
desvendando os sete mares e apresentando, sempre 
com o radar ligado, novas descobertas dos dois sí-
tios. Direto de um translado entre Brasil e Portu-
gal, precisamente neste território de Lisboa, Carlota 
aventura-se nesta sua edição zero-zero, a desven-
dar o que há de mais contemporâneo entre as duas 
culturas. Vossa Alteza traz o que há de mais vivaz 
nos comportamentos, buscando sempre a beleza e 
a contemporaneidade das coisas. Nessa edição tri-
mestral, além de registros de uma viajem de Lisboa 
ao Alentejo, a revista abre espaço para o que há 
de melhor em termos de brasilidade e para desig-
ners inovadoras, como a brasileira Paola de Orleans 
e Bragança e a portuguesa Beatriz Jardinha. Traz 
também a musicalidade de nomes marcantes como 
Elza Soares e Xênia França, e apresenta uma receita 
portuguesa digna de ser saboreada de joelhos, além 
de outras maravilhas da culinária assinadas pelo 
chef do restaurante Eleven, Joachim Koerper, pre-
miado Michelin.

Você, leitor, será convidado a conhecer lugares 
incríveis e exclusivos, como o Convento do Espi-
nheiro, no coração de uma igreja original do século 
XV, e o destino ecostyle rústico Villa Pedra, onde 

estivemos com a atriz Maria João Pinho, escolhida, 
em Portugal, para fazer parte de nossa triunfante 
estreia, pelo seu renomado lastro teatral, televisivo, 
em uma carreira nas artes visuais.

Do Brasil, a Carlota traz o estilo globe-trotter. 
Para entender mais a respeito dessa novidade, con-
versamos com Maria Frering, neta da inesquecível 
Carmen Mayrink Veiga e uma das mais jovens e ta-
lentosas designers de joias e influencers, conhecida 
pelas criações cheias de elegância, beleza, jovialida-
de e estilo. Além de em Paris, Londres, e no Rio de 
Janeiro, a partir de agora, Maria Frering e parte de 
sua nova coleção podem ser vistas nas páginas da 
carlotamag. 

Viemos para evidenciar o que nós, de ambos os 
lados do Atlântico, temos de belo. Nessas páginas, 
você encontrará editoriais atemporais de moda, 
percursos e opiniões dessas personas. E que sejam 
novas descobertas para todos nós. Nosso maior ob-
jetivo é que a arte, o design e a moda possam nos 
ajudar a romper barreiras como a da língua. Espero 
que desfrutem da leitura e que possam viajar conos-
co por entre os locais visitados pela Rainha. Pois ela 
adorar receber com muita bossa, um bom Pastel de 
Nata e também com uma dose de caipirinha de li-
mão, percebes? 

Que assim seja. I am CARLOTA!!! ;)
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idar com a água é lidar com o descontrole. A água inunda, se espalha e provoca infil-
trações enquanto o homem passa a vida tentando contê-la, constrói represas e sistemas 
de irrigação, mas ela sempre dá um jeito de escoar. Por vezes, ela impõe o poder da sua 
abundância e, em muitas outras, o desespero da sua escassez. Nas pinturas de Paula Klien, 
a água não é transparente, mas preta, já que é misturada com nanquim, a outra maté-

ria-prima do seu trabalho. E é a partir do jogo de 
controle e descontrole sobre litros e mais litros do lí-
quido escuro, que a obra de Paula ganha forma. Em 
telas e papeis de grandes dimensões, ela faz marcas 
com a tinta e depois seleciona o que deve continuar 
registrado e o que deve ser apagado, num exercício 
contínuo de memória e esquecimento. Ela vai crian-
do cada vez mais camadas de nanquim e água, que 
resulta numa pintura abstrata com todos os possí-
veis tons de cinza entre o branco da tela e o preto da 
tinta.

“Eu não gosto de cor, então uma das minhas pri-
meiras decisões como artista foi que meu trabalho 
seria preto e branco”, conta a carioca, sempre vesti-
da com roupas monocromáticas, que parecem estar 
de acordo com a estética minimalista da sua obra. 
Mas a economia de informação visual nunca este-
ve muito presente na sua carreira até ali: trabalhou 
como fotógrafa de moda durante mais de 10 anos, 
um mundo onde, sabemos, a opulência e o glamour 
prevalecem. “Eu nasci desenhando e pintando e 
passei minha infância e adolescência inteira volta-
da para a criação. Eu dançava, escrevia, desenhava 
figurinos, montava peças de teatro. Mas entrei de 
gaiato no mundo da fotografia de moda e, quando 
fui perceber, tinha me afastado totalmente da arte”, 
conta. Isso aconteceu em 2004, quando ela foi desa-
fiada por uma agência a construir books descolados, 
como se fazia nos Estados Unidos, naqueles anos. O 
convite inesperado veio depois de uma experiência 
como modelo - ela dava pitacos em todos os itens no 
set de fotografia, desde a roupa e cabelo até a ilumi-
nação e enquadramento da foto. “Eu era uma mode-
lo exigente, mas trazia boas críticas que agregavam 
às sessões. Aceitei o desafio e virei a maior bookeira 
do Rio de Janeiro!”, brinca. Não demorou para que 
a carioca de 51 anos começasse a fazer editoriais de 
moda e fotografias de propaganda que estampavam 
banners em enormes empenas de prédios no centro 
do Rio de Janeiro. Sua formação foi botar a mão na 
massa e estudar iluminação para valer. 

Se a carreira como fotógrafa de moda começou 
timidamente, ela foi encerada com uma festa de 
arromba: em 2014, Paula deu uma festa no Jockey 
para anunciar que o livro “Pessoas me interessam”, 
lançado naquela noite, seria seu último trabalho 
como fotógrafa. “Eu cansei da moda. Tudo é muito 

glamuroso e o que importa é o que se vê. E eu que-
ria me voltar para dentro, para o veio artístico que 
nasceu comigo”, explica. Em 2016, teve seu primeiro 
mergulho na carreira artística, quando decidiu fazer 
uma residência em Berlim, na Kunstgut. Foi lá onde 
descobriu o nanquim, tinta feita com pó de carvão, 
água e cola, e usada tradicionalmente pelos chi-
neses há mais de 5000 anos. Despachou bagagens 
repletas de nanquim para o Brasil sem nem mesmo 
saber o que faria com aquilo. “O maior desafio é: 
como produzir algo novo? Como dar sua cara auto-
ral e criar um trabalho realmente bom?”, pergun-
ta. A resposta veio ao final de três meses metida no 
estúdio: “No começo, eu produzia um desenho por 
hora e cada um parecia ser de um artista diferen-
te e não feitos por mim. Era desesperador!”, conta. 
Quando finalmente chegou onde queria, levou suas 
telas para uma galeria de Berlim, que também va-
lidou o início da carreira dela como artista. Em fe-
vereiro de 2017, Paula fez sua primeira individual 
na AquabitArt Gallery: “Os alemães gostam muito 
do meu trabalho. Acho que é porque ali é tudo mais 
acinzentado. No Brasil, somos muito ligados a cor, 
né?”. Ponto alto daquele ano também foi a exposição 
num projeto solo durante a feira START, na consa-
grada Saatchi Art Gallery, voltada, principalmente, 
para o trabalho de artistas emergentes. 

Para os próximos meses, os planos da Paula são 
todos em solo brasileiro. Em dezembro, ela abriu 
uma individual no Centro Cultural dos Correios, 
no Rio de Janeiro, com curadoria de Denise Mat-
tar. Em março, a galeria paulistana Bianca Boeckel 
inaugura a primeira exposição da artista no espaço 
e, em julho, é a vez de Salvador, onde ela terá uma 
individual no MAM.

O trabalho com um quê de extremo oriente leva 
à aproximação da sua estética e, principalmente, do 
uso do nanquim, com obras realizadas por artistas 
contemporâneos chineses como Li Huasheng e Zheng 
Chongbin. “Depois de conhecer alguns desses artis-
tas e me aprofundar na história e filosofia por trás do 
nanquim, eu me identifiquei e fez sentido com o meu 
trabalho. Mas, na verdade, eu não conheço a China e 
nem de arroz eu gosto!”, brinca. E o que, então, une 
seu trabalho com esse pensamento oriental? “A vene-
ração do tempo e do ciclo da vida, de acreditar cega-
mente que depois das trevas vem o recomeço”.

Com exposição no Rio de Janeiro, a carioca Paula Klien conta sobre a decisão de deixar a 
fotografia de moda para agarrar os pincéis - e o nanquim

 

Por Julia Flamingo
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Uma viagem a Villa Pedra com a atriz portuguesa 
mais querida da produção nacional, com inúmeros 
papéis no cinema teatro e projetos especiais na TV. 

Fotos · Ernesto Baldan | Edição · Ale Gomes

MARIA JOÃO 
PINHO





Styling · Davii @daviforward @Daviioficial 
Make up · Bruno Vincente  

Agradecimentos · Villa Pedra Natural Houses / villapedra.com e 
Younique Travel Tours @youniquetailortours
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O problema da Moda (social, ambiental e econômico) é complexo e se es-
tende por todo o mundo. Ele envolve desde as camadas mais baixas da 
sociedade até a mais alta. Mas a Moda também é simples porque mos-

tra o quanto estamos conectados. 
Nos últimos 100 anos, a indústria da moda passou de uma produção local e 

em baixa escala para a produção em massa. Com a globalização, criou-se um 
modelo de negócio mundial. Com frequência, o tecido é fabricado em um país, 
tingido em outro, as roupas são fabricadas onde houver o menor custo possí-
vel e então vendidas no mundo todo. Este modelo (fast fashion) mudou com-

pletamente a indústria da moda. Tanto que, entre os 
anos de 2000 e 2010, o consumo de tecido no mundo 
cresceu 47%. O relatório de 2013 do “Danish Fashion 
Institute” apontou a indústria da moda como uma 
das maiores poluidora do planeta. Segundo estudo 
de Mark Anthony Browne, publicado na revista Envi-
ronmental Science & Technology, “fibras de poliéster, 
acrílico, polipropileno, polietileno e poliamida con-
taminam áreas costeiras em escala global, especial-
mente áreas densamente povoadas e habitadas”. Em 
pesquisa feita por Daniel Habib (estudo publicado na 
revista Water, Air, and Soil Pollution) diz que fibras 
encontradas em seu estudo tiveram origem no afluen-
te de processos de lavagem de roupa e que não foram 
retidas pelo sistema de tratamento de esgoto. Fletcher 
e Grose (2011, p. 85) destaca que “90% das roupas são 
jogadas fora antes do fim de sua vida útil”. Em ter-
mos socioeconômicos, temos também vários dados 
negativos e denúncias que apontam a existência de 
trabalho similar à escravidão na fabricação de roupas. 
Essas e outras razões anunciam o caráter urgente de 
uma mudança geral de nosso modo de consumo de 
moda. 

Felizmente, em contrapartida, há muitas outras 
iniciativas positivas acontecendo mundo afora. O que 
pode ser chamado de “eco-fashion” não é mais uma 
tendência passageira. É um movimento que veio para 
ficar. Na London Fashion Week, há um espaço ético 
chamado “Esthetica”, que oferece oportunidade para 
estilistas que praticam a moda sustentável. 

A Paris Fashion Week também abriu as portas 
para a moda ética, com o espaço “So Ethic”. Outra 
feira aberta ao público, em Berlim, na Alemanha, é a 
Ethical Fashion Show e o Greenshowroom, apresen-
tando desfiles com marcas de moda sustentável. Na 
mesma época do New York Fashion Week, acontece 
a Limited Edition New York, que busca mobilizar a 
indústria da moda a favor da moda sustentável. A Se-
mana de Moda de Milão também está apostando na 
sustentabilidade. A Connect4Climate, grupo de as-
sociações patrocinado pelo Banco Mundial e apoiado 
pela ONU, anunciou um concurso para desenvolver 
ideias sustentáveis para diversas cadeias produtivas 
da moda. 

No Brasil, também já foram criados projetos du-
rante a São Paulo Fashion Week e o Fashion Rio. A 
Raiz Diseño atua de forma efetiva em toda a América 

Latina, promovendo interação entre marcas de moda 
sustentável e o artesanato. Existem inúmeras mar-
cas trabalhando em conjunto com o artesanato local, 
marcas trabalhando com matéria-prima orgânica e 
tintura orgânica e muitas outras marcas trabalhando 
com reaproveitamento de material. Elas estão espa-
lhadas por toda a América Latina. 

Hoje é urgente realizar um trabalho de educação e 
sensibilização para o público em geral e desenvolver 
a noção de consumo consciente. O consumidor deve 
sair da influência das mídias e começar a se dar o di-
reito de questionar, pesquisar, escolher e pedir. É ele 
que, de certa forma, tem o verdadeiro poder. Ele tem o 
poder da “demanda” e o mercado busca responder à 
“demanda”. No entanto, este é um ciclo que se retroa-
limenta no momento em que é o mercado que fornece 
a informação sobre o consumo sem independência. “A 
massa mantém a marca, a marca mantém a mídia e a 
mídia controla a massa”. George Orwell 

O MODA.DOC AMÉRICA LATINA pretende 
mudar a percepção dos consumidores de moda, mais 
uma vez. No entanto, desta vez a proposta não é ape-
nas pensar sobre como ela é no presente, mas a consi-
derar o que ela será no futuro. 

Este é um filme que objetiva reflexão sobre o pa-
pel da moda e de como o consumidor tem o poder de 
transformá-la. É um filme que busca dar visibilidade 
às marcas de moda sustentável e ao artesanato local. 
Este é o ponto de partida para a transformação da 
moda na América Latina, que pode e deve se tornar 
mais ética, limpa, inovadora, original e inteligente, 
sem deixar de ser lucrativa. Pois na América Latina 
existe uma enorme riqueza cultural, matéria-prima 
de qualidade (muitas vezes orgânica), estilistas com 
muito talento e mão de obra em abundância. 

A moda na América Latina está prestes a ser tor-
nar mais relevante, ter uma voz, uma identidade. Ela 
vai ser usada e também reutilizada. Vai ser projetada 
para durar por mais do que apenas uma temporada. 
Vai ser apreciada por todos, causando o mínimo de 
impacto ao meio ambiente. Vai ser produzida por pes-
soas felizes e que sentem orgulho do que elas fazem.

por Rodrigo Müller

MODA.DOC AMÉRICA LATINA
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Conversamos com a nossa queenpeople  @Lenny Niermeyer sobre estilo, lifestyle e inspiração.

A mulher brasileira cultua o corpo e tem uma pre-
ocupação maior com a as formas e a energia físi-
ca. Como você busca enxergar esse design quan-
do também cria para a mulher europeia?

Quando estou criando uma nova coleção, a minha 
principal preocupação é desenvolver uma modelagem 
que valorize o corpo da mulher, independente do mo-
delo em questão ser um pouco maior ou menor.

Há algumas diferenças sutis entre o mercado na-
cional e internacional. Para compreender melhor esse 
público e seu comportamento, conto com uma equipe 
de exportação, que me dá o feedback necessário para 
melhor atendê-los. Nossa representante na Europa, 
por exemplo, conhece o cliente europeu e nos ajuda a 
filtrar, dentre as estampas e cartela de cores de uma 
coleção, os produtos que mais o agradam.
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Acreditamos que seja muito difícil estar em cons-
tante busca por novas inspirações para um recor-
te tão menor em proporção como o utilizado nos 
famosos biquínis e maiôs. Hoje, após tantos anos 
de experiência, quais são as suas maiores inspira-
ções e de que forma você, como designer, acredita 
que a mulher europeia enxerga o seu trabalho? A 
que se deve esse sucesso, em mais de 40 países?

Posso encontrar inspiração em diversas fontes. 
Na natureza e na flora brasileira, na arquitetura e 
nas artes plásticas, em memórias de viagens que re-
alizei ou até na cultura de um país que ainda não 
conheça, por meio de um imaginário coletivo e de 
muita pesquisa. Foi o caso do desfile que fiz, inspi-
rado no Japão.
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Com posições de destaque, suas coleções vêm 
embelezando muitos corners de Lisboa, tanto 
na Casa Pau-Brasil ou no El Corte Inglés. Na sua 
opinião, quais os maiores desafios para um bom 
posicionamento internacional?

Acredito que a identificação da mulher europeia 
com a marca se dá por meio da estampa e, principal-
mente, da modelagem das peças.

Qual é o seu destino favorito quando vens a Portu-
gal? Quando voltas daqui, o que levas, em sua ba-
gagem, de referência? De que maneira essa nossa 
relação comportamental tão antiga te inspira?

Tenho muitos amigos queridos em Portugal e 
quando estou aqui tento sempre visitá-los e desfrutar 
da gastronomia local, que eu adoro. Visitei, recente-
mente, Comporta e voltei de lá encantada com a be-
leza do lugar e com seu povo acolhedor. 

Quais praias recomendarias a uma europeia, que 
saísse com uma sacola cheia de peças com a sua 
assinatura?

Na Europa, gosto muito de Mykonos. No Brasil, 
as praias do Sul da Bahia, como Trancoso, são as 
minhas preferidas.

Quais são suas inspirações musicais hoje em 
dia? O que ouves numa viagem e faz fluir a sua 
imaginação no ato de criar? 

Sou fã de música clássica e para meus desfiles 
tento trazer diversos gêneros e estilos musicais, que 
não só goste, mas que conversem com a temática da 
coleção. Para o desfile de Botânica, por exemplo, a 
trilha sonora foi de Vivaldi com remixes atuais. Já o 
mais recente, na Pinacoteca, teve trechos de Chopin 
e Philip Glass na trilha. Em 2016, para uma coleção 
inspirada nos antigos bailes de Carnaval, Celso Fon-
seca, cantor e compositor de MPB, fez uma recom-
posição de “A Voz do Morro”, trazendo uma orques-
tra de 30 músicos para o desfile.

Vimos referências do trabalho da artista Adriana 
Varejão em uma de suas coleções. Qual a sua re-
lação com a arte? O que fazes quando o trabalho 
de um artista traz inspiração a ponto de passar a 
fazer parte do DNA de uma coleção sua? 

Muito do universo da criação está relacionado às 

artes plásticas, fonte de inspiração eterna para meu 
trabalho. Para uma coleção que teve como ponto de 
partida azulejos fragmentados, busquei referências 
no trabalho de Adriana Varejão, de quem sou fã, e 
Miró. Para uma outra coleção inspirada no misticis-
mo, mergulhei no trabalho de Hilma Af Klint, pio-
neira do abstracionismo geométrico.

O que faz a Lenny se sentir numa grande festa? 
Estar com amigos celebrando a vida é o que me 

faz sentir em uma grande festa.

Qual o seu cartão postal favorito no Rio de Ja-
neiro? 

Meu cartão postal favorito no Rio de Janeiro é a 
Lagoa, bairro onde moro.

O que espera ou sugere para as praias em 2020? 
Para 2020, estamos desenvolvendo uma moda 

praia com um mix de diferentes texturas e um colori-
do forte e alegre.

Considerando o destaque internacional alcan-
çado pela sua marca e suas produções, quais 
seriam, no seu ponto de vista, os maiores de-
safios para outros profissionais brasileiros que 
buscam ter uma maior bossa e posicionamento 
fora do país? 

O grande desafio na moda brasileira não está na 
criação, mas na burocracia e na execução. As altas 
cargas tributárias do mercado brasileiro e a dificul-
dade de crescer e de se atualizar em termos de prá-
ticas de sustentabilidade, sem ter uma indústria es-
truturada para isso e uma variedade de fornecedores 
que sigam por esse caminho, são os grandes desafios 
do momento.

Como se reinventar mantendo tanto bom gosto e 
estilo? Essa é uma pergunta da Carlota Joaquina, 
uma mulher europeia.

Acho que a receita para nos reinventarmos sem 
perder a essência sempre será amar o que se faz e, no 
meu caso, criar uma moda atemporal, que não siga 
apenas os modismos da estação.

Lenny é made in Brazil!
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LETÍCIA
Fotos · Yves Callewaert | Edição de Moda · Ale Gomes
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DANIELLA
Direto do Arpoador, no Rio de Janeiro, Daniella Sarahyba é foto-
grafada por Binho Dutra, com styling e direção de Marco Antonio 
Ferraz, make-up de Maria Lima, assistência de Vagner Pedro e 
model masculino da 40 graus.
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Apaixonado pela cultura brasileira, por Mário 
e Oswaldo de Andrade, e um grande admira-
dor das particularidades e diferenças cultu-

rais, o CEO da Casa Pau-Brasil vem investigando e 
investindo na contemporaneidade e no talento de no-
vos nomes brasileiros, que vão da literatura ao design. 

A chegada da livraria da Travessa foi um grande 
marco para Rui. Fez despertar o desejo de realiza-
ção de um grande projeto, capaz de envolver cultura 
e grandes profissionais. Foi essa a motivação para 
uma grande parceria e o ponto de partida para a 
execução de um plano extraordinário e arrojado de 
relacionamento visando um nova fase de expansão e 
experimentando outros públicos com presenças pop 
ups e situações de experiências. 

O olhar para um redescobrimento, revelando 
um Brasil de muitos Brazis 

“A Lenny é uma designer brasileira!? Existe mes-
mo, no Brasil, uma marca de beleza com mais de 150 
anos!? Esse móvel e cadeira foram deste inventor 
Sérgio Rodrigues!? Temos mesmo esse mobiliário 
tão rico? Tem uma natureza de homenagem a esses 
designers”. Provoca Rui, que gosta de curiosidades e 
de surpreender os clientes.

Luxo é verdade e autenticidade para o empresá-
rio, que tem grande apreciação e identificação com 
as obras modernistas brasileiras. A exclusividade e 
exuberância das obras geram desejo e emoção nas 
pessoas.

“A intenção é que, aqui, os brasileiros se sintam 
em casa. Que matem as saudades durante as visitas. 
Minha equipe veste as peças da casa, faço compreen-
derem que eles não são narradores do passado e, sim, 
protagonistas. Minha maior invenção foi reinventar 
esta fórmula e trabalhá-la com um manifesto”. Pou-
cos sabem que foi em Mônaco que ele rebatizou a 
Pau-Brasil, e virou Casa. Todos apelidaram de Casa 
Pau-Brasil. Antes era somente o primeiro nome.

 Foram também os novos ares trazidos pela de-
signer Flávia Aranha, com seu estilo cheio de brasi-
lidade e imagens das plantas nativas brasileiras, que 

ajudou na reinvenção das araras de moda na brasilia-
no concept store. O desejo é ampliar a Casa ainda na 
Inglaterra e na América, com o mesmo propósito de 
evidenciar a nossa brasilidade, com especial interesse 
no processo de produção. Gerar surpresas é peça que 
considera importante nesta curadoria, sem esquecer 
o crescimento da exigência dos frequentadores.

Saudades do Brasil e relação continuada 
 “Quando estou no Brasil, eu adoro ir ao Jardim 

Botânico”. É lá que começa o dia de Rui, no Rio, 
sempre às oito horas da manhã, que prepara e pen-
sa tudo antes das suas reuniões. “Gosto do ritmo de 
São Paulo, me agrada também a particular rique-
za da Bahia. Busco, nessas minhas idas ao Brasil, 
inspiração em nossa diversidade cultural, para que 
sejamos capazes de oferecer o melhor da nossa cul-
tura a quem nos visita. Para que tenham vontade de 
voltar. Essa é a nossa missão: fomentar o que produ-
zimos de melhor, mostrado o lado b em novidades”.

Chega de Saudades, inventa mais uma vez.
“Sou também um grande cliente da maioria das 

marcas que enxergo e busco. Acabo trazendo essas 
marcas em operação internacional. Agora, temos cá 
esse novo terroir fora do Brasil. 

Rui é fascinado por Alegria-alegria, de Caetano 
Veloso. “O luso-tropicalismo nesta música me ins-
pira. Apesar de Você, de Chico Buarque, é outra que 
tenho como hino. Considero também o gênio eru-
dito, o maestro e compositor, Villa Lobos. Conjugo 
bem com estes. Mas, minha primeira opção é João 
Gilberto”. Relata.

Pra lá do Atlântico
“Meu verbo favorito, que conjugaria a mais com 

os brasileiros, é inventar. Gostaria de fazer com que 
os brasileiros buscassem sempre mais isso. Aqui, 
nós somos descobridores. Sendo assim, temos um 
grande contexto juntos”, explica.  E assim, com bos-
sa e estilo, é que nos sentimos em casa.

Rui Gomes por Ale Gomes

UM EMPRESÁRIO COM BOSSA
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Fotos · Gabriel Bertoncel (E3 Fotografia) 
Styling · Felippe Schiavelli 

Beauty ·  Ziel Moura (Amuse) 
Modelo · Annelyse Shoenberger @anneshoenberger @megamodelbrasil

Estilo · Maison Alexandrine, Rodrigo Rosner



MARIA 
FRERING

Neta de Carmen Mayrink Veiga, é designer, influencer e insider.
Ela cria brincos, colares e anéis de prata, com banho de ouro, 

pedras brasileiras e com bordado em ponto cruz. Suas peças vêm 
cheias de leveza e contemporaneidade, são coloridas e artesanais. 
Essa influencer, designer e globe-trotter enche os olhos por onde 
passa, é iluminada, gentil e tem uma naturalidade aristocrática. 
Entre o Rio, Londres e São Paulo, ela mapeia seu raio com charme 
onde passa. Sempre está à procura de referências para suas cole-
ções e tem um faro fino para o estilo a que propõe. Ela é nossa gla-
mour girl, nossa primeira musa da Carlota dessa edição. 

Suas peças podem ser encontradas nas lojas Pinga, nos Jardins, 
em São Paulo, no site Shoptoguether e na Barraca, no Rio de Janeiro.

Maria optou, em seu matrimônio, por um vestido minimalista 
e elegante, assinado por Reem Acra. E, para manter a tradição, 
usou o mesmo terço usado pela sua mãe e sua avó Carmen Mayrink 
Veiga, nos próprios casamentos.

Conheçam @mariafrering_jewelry
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Fotógrafo · @lucasmendes
Maquiador · @mari.walsh
Modelo · Maria Frering. Ela usa @mariafrering_jewelry



PAOLA
DE ORLEANS 
E BRAGANÇA

Conheça a designer brasileira, Paola, trineta de D. 
Isabel de Bragança, última princesa imperial do Bra-
sil de facto, e do príncipe imperial consorte, D. Gas-
tão de Orléans, conde d’Eu, e tetraneta do último 
imperador do Brasil, Dom Pedro II. 

www.paolaorleans.com
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A paixão pela cozinha começou quando ainda 
era criança, na Alemanha. Descobriu, logo 
cedo, o talento para criar pratos e seguiu em 

frente. Não teve formação acadêmica. As escolas fo-
ram os restaurantes por onde passou quando ainda 
era muito jovem. A Europa foi o berço de tudo, mas 
foi a cozinha do mediterrâneo que marcou a vida 
desse capricorniano, nascido no dia de Natal, que 
acabou por ditar o que seria a marca do Chef Joa-
chim Koerper ao longo da sua carreira gastronômica, 
de quase cinco décadas.

 Joachim Koerper passou por restaurantes de re-
nome em toda a Europa, como L’Ambroisie, Moulin 

de Mougins, Guy Savoy, Hostellerie du Cerf e Cha-
pon Fin. Mas foi na Grécia e na Ilha da Sardenha, na 
Itália, que Joachim Koerper conheceu ingredientes e 
sabores que o fizeram apaixonar-se ainda mais pelo 
mediterrâneo e que fazem parte das suas receitas até 
os dias de hoje. Não há dúvidas de que o sol e o mar 
sempre o acompanharam e serviram de inspiração.  
Portugal também teve um papel muito importante na 
jornada do Chef alemão. Mais precisamente Lisboa. 
Há 14 anos, o Chef resolveu colocar todas as experi-
ências de viagens e da própria história em um res-
taurante, que é, incontestavelmente, considerado o 
símbolo de “fine dining” no país: o Eleven.

Joachim Koerper, o Chef do Eleven  

Por Luciana Quaresma
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Eleven: sinônimo de gastronomia de excelência 
em Portugal

Situado no topo do Parque Eduardo VII e com 
uma das vistas mais deslumbrantes da cidade de 
Lisboa, rodeado pelo jardim que leva o nome da es-
trela do Fado, Amália Rodrigues, e bem no centro da 
capital portuguesa, o Eleven é um marco da gastro-
nomia no país. Com Lisboa aos seus pés, Joachim 
Koeper e o Eleven são sinônimos de cozinha de ex-
celência em Portugal. Mestre de uma cozinha me-
diterrânica saborosa, tem uma filosofia de cozinha 
que enfatiza o uso de ingredientes naturais e frescos, 
provenientes de lugares que o rodeia e inspira. Os 
menus degustação carregam todas essas histórias, 
vivências, cheiros e sabores.  

A assinatura de Joachim Koerper está presen-
te em todos os pratos, como uma marca registra-
da. Com um mini cubo de tomate com uma erva no 
topo, ele partilha a própria experiência com todos os 
clientes que recebe no Eleven.
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Modelo · Isadora Schuler  
Fotos · Marcos Puga

Estilo · Juliana Herc, Davii, Plume Acessórios

ÉVORA
Carlotamag foi conhecer o Convento do Espinheiro, 

coração de Évora na região do Alentejo. 
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A origem do Convento do Espinheiro está liga-
da a uma lenda que relata a aparição de uma 
imagem da Virgem sobre um espinheiro, por 

volta de 1400. Em 1412, foi mandada edificar uma er-
mida em honra de Nossa Senhora, e dada a crescente 
importância deste local como ponto de peregrinação, 
no ano de 1458, durante o reinado de D. Afonso V, 
foi fundada a igreja e posteriormente o convento, o 
qual foi povoado por monges da Ordem de S. Jerô-
nimo. O Convento de Nossa Senhora do Espinhei-
ro recebia, com frequência, a visita dos nossos reis, 
sobretudo os da dinastia de Avis, que tinham muita 
devoção pela Virgem, e, por isso, lhe prodigalizavam 
grandes dádivas e privilégios. Aquando da expedição 
a Arzila, D. Afonso V fez uma promessa à Senho-
ra do Espinheiro, para que ajudasse as armas por-
tuguesas no combate; e, no caso de sair vitorioso, 
oferecia-lhe uma estátua de prata, em que estaria 
representado, a cavalo e vestido com uma armadura 
branca. Conquistada a praça, cumpriu D. Afonso V 
o voto. D. João II, tendo herdado de seu pai a gran-
de devoção pela Senhora do Espinheiro, sempre que 
a corte estava em Évora, ia com frequência ao con-
vento, chegando até a pernoitar na hospedaria, que 

mandara construir junto da igreja e onde tinha para 
si uma tribuna. Neste convento reuniu el-Rei as Cor-
tes em 1481. Em 1490, reuniu, D. João II, as Cortes 
em Évora para pedir auxílio para o casamento do seu 
filho D. Afonso com a Princesa D. Isabel, filha dos 
reis católicos. Reza a lenda que, antes do casamen-
to, a Infanta Isabel foi visitada nos seus aposentos 
pelo príncipe D. Afonso e que tiveram “ajuntamen-
to’’. Nessa mesma noite, uma tempestade provocou a 
queda de um merlão da igreja, o que era, segundo os 
monges, um sinal de desagrado vindo dos céus e cas-
tigo divino. O Rei D. Manuel visitava regularmente 
o convento, trazendo sempre valiosas ofertas para a 
Virgem de quem era grande devoto. Diz-se que foi no 
Convento do Espinheiro que este rei recebeu a notí-
cia da descoberta da Índia por Vasco da Gama, o que 
não pode ser dado como certo. D. João III, como seu 
pai e seus antecessores, ia com frequência ao Espi-
nheiro. Esta sua predileção pelo convento levou-o a 
conceder-lhe vários privilégios, a confirmar-lhe ou-
tros e a escolhê-lo para panteão de seus filhos. D. Se-
bastião ia muitas vezes de Évora ao Espinheiro a pé, 
e fazia a vida dos frades, assistindo aos seus ofícios 
e às práticas no refeitório e dormindo numa simples 

Convento do Espinheiro

cela. Confessava-se este rei ao seu grande amigo Frei 
Álvaro de Olivença, e por isso mandou construir uma 
pequena ermida, junto da capela-mor, onde também 
se recolhia em oração. Gostava tanto do convento, 
este desventurado rei, que mandou erguer ali uma 
praça de touros, onde se faziam corridas, indo o pró-
prio monarca algumas vezes tourear. A estas festas, 
nunca deixavam de assistir os frades e muitas vezes o 
Cardeal-Arcebispo D. Henrique, por especial convite. 
Em 1663, também o Príncipe D. João de Áustria pas-
sou pelo Espinheiro, mas neste caso serviu o Conven-
to de pousada ao estado-maior Castelhano durante 
a Guerra da Restauração. Apreciando em conjunto a 
presença do convento de Nossa Senhora do Espinhei-
ro na história portuguesa, verificamos, não sem al-
guma emoção, que estas pedras viram desfilar muitas 
personagens ilustres e testemunharam os anseios e o 
comportamento de muitos que nos precederam. Reis, 
príncipes, prelados, grandes senhores e grandes da-
mas da corte, pela sua devoção e generosidade, fize-
ram do convento um centro de irradiação e de refúgio, 
pelo que o podemos considerar indissoluvelmente li-
gado não só à cidade de Évora, mas também e com 
maior amplitude à própria vida da Corte. 

Abençoado com 8 hectares de espaços exteriores 
divinais, o Convento do Espinheiro Historie Hotel & 
Spa oferece uma série de facilidades de lazer, tan-
to dentro, como fora deste resort único. O Convento 
do Espinheiro Historie Hotel & Spa se transformou 
em uma referência na hotelaria de luxo, a nível inter-
nacional. Possui uma equipe que possui verdadeira 
paixão pelo serviço de excelência e que busca, diaria-
mente, exceder as expectativas dos hóspedes. O ho-
tel se preocupa em iniciativas que contribuem para a 
melhoria da nossa comunidade e do ambiente. Car-
lotamag esteve lá e experimentou o restaurante e o 
spa, que são sensacionais, além dos quartos contem-
porâneos, com um dos sunsets mais lindos de Évora. 
Piscina interior com jacuzzi e outra externa, dispõe 
também de banho turco e sauna, uma quadra de tê-
nis, ginásio totalmente equipado, além de um parque 
infantil para brincar com as crianças. O Convento do 
Espinheiro Historie Hotel & Spa oferece uma série 
de facilidades de lazer, tanto dentro como fora desse 
resort único. Ah, os seus melhores amigos de 4 pa-
tas também são muito bem-vindos no Convento do 
Espinheiro. Carlotinhas podem levar seus pets. Quer 
lifestyle mais chique!?





X
enia França é uma cantora baia-
na. Foi indicada ao Latin Grammy 
2018 pelo seu álbum de estreia Xe-
nia e também pela música Pra Que 
Me Chamas?, a qual se tornou mais 

conhecida do público com o videoclipe dirigido por 
Fred Ouro Preto e lançado em seu canal de youtube.

Inserida em um cenário artístico de resgate e 
propagação da cultura Afro-Brasileira, a cantora 
se transformou em referência de empoderamento e 
comportamento feminino, principalmente para as 
mulheres negras. Integrou, durante 7 anos, a banda 
paulistana Aláfia.

Xenia já se apresentou nos principais festivais 
brasileiros como Recbeat, Coala, Coma, Queremos, 
entre outros. Em setembro de 2019, fez um duo com 

X
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o cantor inglês Seal, no palco Sunset, do Rock in Rio.
Em 2018, subiu ao palco do Summerstage, no 

Central Park, em Nova York, um dos mais impor-
tantes festivais dos Estados Unidos. Se apresentou 
também na Philadelphia e no Teatro Pablo Toblón 
em Medellín, na Colombia.

Foi indicada ao Women Music Award 2018, nas 
categorias Melhor Videoclipe e também Melhor 
Show.

+ Info
www.youtube.com/XeniaEric1
www.facebook.com/xaniquajohnson
www.instagram.com/xeniafranca/
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Fotos · Caroline Lima
Stylist · Samyra Carvalho



LIA PARIS
MultiVerso é o terceiro trabalho musical da artista multimídia Lia Paris, em uma 

mistura de influências que compõem seu som soft-eletrônico e tropical. Os dois pri-
meiros singles do álbum “Noite” e “Coração Cigano”, com videoclipe de sua perfor-
mance na Islândia, dão o tom do álbum, com a atmosfera surrealista que ela propõe em 
seu universo conceitual visual e musical. O formato minimalista de suas performances 
mostra sua versatilidade como cantora e compositora e a essência de sua música, que 
tem influências do mundo trazidas por sua vida nômade dos últimos anos, mas ainda 
assim muito brasileira e contemporânea. 

A artista multimídia lançou seu primeiro álbum, com uma participação especial 
de Edgard Scandurra e Fredo Ortiz (Beastie Boys), em Nova York, em 2015. Em 2016, 
lançou o EP Lva Vermelha (Lua Vermelha), com a produção musical de Daniel Hunt 
(Ladytron UK). Ouçam @liaparis, que, em sua última turnê pela Europa, esteve em 
algumas importantes casas de shows entre Portugal, França e Alemanha, como Silencio 
(clube David Lynch), em Paris, Casa da Música, no Porto e Music Box, em Lisboa.

Fotógrafo · Andre Giorgi 
Beleza · Sulamita Dancuart 

Styling · Rodolfo Beltrão
www.liaparis.co



GABRIELLA 
LIMA

Direção e Styling · Iara Réus 
PH · Marina Abadjieff
Model · Gabriela Lima 

Beleza · Paulo Fontes
Estilo ·  @osklen @flaviaaranha @casapaubrasil

Carlotamag acaba de ouvir os dois mais novos singles 
“Como um barco”, faixa que leva o nome do seu novo dis-
co e com estreia de seu videoclipe gravado em Portinho da 
Arrábida, em Portugal, e “De nós dois”, seu primeiro single. 

Gabriella transforma suas referências mundiais em bra-
silidade pura, fazendo uma música original e vibrante. Sua 
voz linda e carregada de carisma funde perfeitamente com 
suas letras que evocam sentimentos complexos, com leveza e 
coragem. Uma poética “easy going”, envolta por uma musi-
calidade moderna e contagiante. Para a produção, Gabriella 
convidou o produtor musical Alê Siqueira. Os músicos Tó 
Brandileone, Zé Luís Nascimento e André Magalhães assi-
nam junto o trabalho, a convite de Siqueira. 

O resultado é uma alquimia musical deliciosa, que, in-
conscientemente, move nossos dedos a clicar no repeat. 

Follow @gabriellalima 

Texto ·Ricardo Dolla 
Editor e Jornalista · Ale Gomes



Modelo · Lorena Marques @megamodelbrasil  
Fotos · Renan Prando, Renato Costa . rmaisr
Stylist · Maria Eduarda Bastos
Makeup · Letícia de Carvalo @amusegram
Hair Styling · Tiago Paiva @studiosatch
Agradecimentos · @42.studio_ @lowelloficial @diormakeup @taclabeauty
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Pelo simples fato de ter executado algumas ta-
refas fundamentais na minha vida, para me 
reerguer, me adaptar, me reinventar, acabei 

construindo o que chamo de “expert acidental”. É 
que a minha vida, desde cedo, foi me moldando para 
aprender a lhe dar com muitas coisas, então, aca-
bei criando estratégias, quase que de sobrevivência, 
para superar as dificuldades e aprender que ser feliz 
está ligado diretamente com a leveza da nossa alma. 

Com a chegada dos meus 40 anos, percebi que a 
minha força interior estava lá, o tempo todo. Eu é que 
não percebia, pois tinha sido engolida por todos os 
acontecimentos externos. Então, entendi que essa for-
ça só era percebida quando solicitada de verdade por 
uma exigência do destino, quando a nossa vida está 
praticamente saindo dos trilhos e nos força a mudar.

Mudanças não são fáceis. Para mudar é preciso 
passar de um lugar para o outro e entre ambos existe 
um espaço, um buraco negro, que muitas vezes é as-
sustador. Mas a travessia deve ser feita para que a 
mudança ocorra. Por isso é necessário ter coragem, 
enfrentar dores e, acima de tudo, reconhecer as nossas 
qualidades para encarar esses períodos de turbulência. 
Ouvi muitas mulheres inquietas buscando entender os 
sinais da vida, desejando ter a tal coragem para jogar 
tudo para o alto e escrever uma nova história.

Acredito que as mulheres que, hoje, têm 40 anos 
são frutos dessa inquietude da alma. Elas não acei-
tam mais os rótulos impostos, há muitos anos, por 
uma sociedade antiga, estagnada. Um dia, elas de-
sejaram algo novo, sentiram a vibração de uma nova 
possiblidade e então pararam no abismo da mudan-
ça, na borda do espaço entre os dois lugares: de um 
lado, o da certeza, do conforto do conhecido; e do 
outro, onde não se podia enxergar nada. Foi com a 
famosa “intuição feminina” que conseguiram sentir 
a possibilidade de um mundo muito mais divertido e 
dinâmico. O que, mais tarde, se tornaria “O mundo 
das mulheres Perennials”.

Esse novo mundo, ou melhor, esse novo termo das 
mulheres acima de 40 anos, foi definido, em 2016, 
há pouco tempo, por uma empreendedora de tec-
nologia da Califórnia, Gina Pell. Ela foi muito feliz 

ao associar essas novas mulheres à palavra perene, 
que significa eterno, perpétuo, pereneal, ou seja, que 
permanece durante um longo tempo. São mulheres 
ageless (sem idade, em inglês), cheias de atitudes, 
com enorme vontade de viver, aprender coisas no-
vas o tempo todo, e que precisam ousar, arriscar e se 
reinventar. 

O bom de se chegar aos 40 anos, hoje, é que as 
mulheres não se sentem mais na obrigação de se-
guir padrões. Elas desejam quebrar todos os tabus, 
com muita diversão, descobrindo novas formas de 
serem felizes, bonitas e realizadas. Quarentonas e 
cinquentonas a caminho da terceira idade? Esqueça, 
meu bem. Hoje em dia, essas mulheres, que já pas-
saram da quarta década, estão a caminho é da ple-
nitude. Estão conseguindo se libertar do monstro da 
idade e nocauteando cada dificuldade que aparece. 
São donas das suas escolhas e, se os caminhos não 
foram tão bons assim, sabem que podem simples-
mente recomeçar.

Porque, aos 40 anos, nos tornamos aquilo que 
somos de verdade, e a melhor coisas do mundo é 
descobrir quem somos. 

BEL MOTA
Criadora do MODO ATIVAR, projeto que in-

clui Podcasts, Palestras e Wokshops, que lida com a 
questão da chegada dos 40 anos, sem drama, e que 
propõe um mergulho interno na busca pelo caminho 
da prosperidade e abundância, em um período de 
tanta instabilidade emocional, financeira e profis-
sional. O objetivo principal é motivar as pessoas a 
configurar uma rota a partir dos 40 anos, para con-
quistar a plenitude e envelhecer feliz.

Graduada em Jornalismo e Rádio, trabalha como 
apresentadora de TV há 15 anos, nos canais brasi-
leiros. Como repórter, trabalhou 4 anos nos projetos 
especiais da REDE GLOBO (afiliadas Nacionais e 
Internacionais).

Durante mais de 20 anos, atuou como modelo 
em desfiles e campanhas publicitárias (Nacionais e  
Internacionais). Estampou sua imagem em marcas 
como Boticário, TIM, VIVO, Nestlé, Valisére, Dove, 
Kérastase, Canon, etc.

Chegando aos 40 eu descobri que...
@belmotaoficial @modo.ativar
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GIRO
Para ver e ser visto 
@jncquoi.avenida 
@jncquoi.asia 
@ruadaspretas 
@lechat.lisboa
@avenewlisboa 

Para ouvir na cidade 
@conanosiris 
@elzasoaresoficial 
@pablovittar 
@jhonnyhooker 
@liaparis 
@xeniafranca 

Shops concept stores 
@casapaubrasil 
@records.am or 
@39aconcept 
@boutiklisboa 
@obg.lisboa 
@stivali_lisbon 
@fashionclinicwoman 
@lefrique 
@minimalllisboa 
@embaixadadasflores 
@21 pr.conceptstore 
@embau_brazilianstore 
@b.atelierlisboa 
@castebel_na_embaixada 

Onde ficar 
@villapedra 
@tivolihotels 
@casadesantiago 
@conventodosespinheiros

Para ler 
@lerdevagar 
@livrariadatravessalisboa
@livrariadatravessa 
@bertrandlivreiros 
@undercovershop 

Para ver arte 
@fcgulbekian 
@maatmuseum 
@brisagaleria 
@seedhouseart 
@casa70lisboa 
@primnergallery 
@artroom.pt 
@gfilomenasoares 
@cristinaguerra_gallery 

Para jantar 
@seenlisboa 
@restauranteleven
@boato_lisboa 
@geographia.restaurante 
@tettorestaurant 
@evarestaurante 
@donabeijalx 

Para almoçar 
@cabanelisboa 
@restaurante_sol_brasil 
@restaurantepapaacorda 
@quintadesantoamaro 
@pampalisboa

Para viajar
@youniquetailortours 
@handmade_vacation
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Nasceu numa encosta da Serra de Sicó, bem no centro do país, na antiga Aldeia de Cima que 
esteve ao abandono por mais de setenta anos. Apaixonados pela sua beleza ímpar, os proprietá-
rios decidiram devolvê-la às novas gerações. A obra realizada respeitou o espírito da região e as 
tradicionais técnicas de construção, conservando a base ecológica e estética, garantindo assim 
absoluto conforto ao longo de todas as estações do ano.

A aldeia tem como pilares fundamentais o bem-estar, tranquilidade, qualidade e autenticida-
de. Aqui encontrará serenidade e tempo para reflexão, e o privilégio do descanso e do nada fazer. 

www.villapedra.com ·  @villapedra · facebook - VillaPedraNaturalHouses

VILLA PEDRA 



Minha descoberta de Portugal
O que levou Adriana Bechara, ex-editora na Condé 
Nast Brasil a se mudar para Lisboa com a família de-
pois de uma volta ao mundo feita em 2017 

De patinho feio da Europa ao spot trendy do 
turismo internacional, Portugal vive dias 
de glória. Até aí nada de novo, até que pus 

os pés por aqui como o último país da minha volta 
ao mundo. A expectativa era zero, mas a realidade? 
Dez! Amei a energia dos lugares, das pessoas e senti 
aquela vibe de prosperidade que faz a gente acreditar 
que pelo menos em algum lugar do mundo as coisas 
ainda vão dar certo. Já estão dando. Não sou a Maya 
Gabeira, mas o desejo de surfar nesta onda me deu 
o maior barato. Voltei para o Brasil com a certeza de 
que criaria minha filha em Lisboa. Ao contrário de 
muita gente, não vim ver no que dá. Vai ter que dar. 
Porque a vida urge e a hora é agora. Colocamos (eu e 
meu marido Fernando) nossa filha na escola e mexo 
meus pauzinhos para começar de fato uma nova etapa 
de vida,  pessoal e também profissional.

Porquê Portugal? Enquanto o mundo sofre drásti-
cas transformações de comportamento em que nada 
pode ser mais cafona do que “looks do dia” e consu-
mo desenfreado, eles aqui pularam essa fase por con-
ta de crises econômicas sérias. Ou seja, a ‘cultura do 
ter’ nunca foi mais importante do que a ‘cultura do 
ser’. Um valor, isso sim chique, que pretendo passar 

para minha filha. Nessa nova fase, uma reeducação 
de consumo, “veio a calhar” e até nisso as marcas e 
lojas me ajudam, porque se quiser consumir moda, vá 
para Paris. Digo amém e sigo em frente. Não pense 
que as festinhas sem grandes produções para crian-
ças de quatro anos são sinal de pobreza. Na verdade, 
os aniversários são comemorados com alegria e zero 
ostentação, por questão de princípios mesmo. Na mi-
nha modesta opinião, uma aula de civilidade. 

Ainda em lua-de-mel com o país e a cidade de 
Lisboa, vejo dignidade nas curtas distâncias, na cul-
tura de bairro onde podemos ouvir um “bom dia” de 
um desconhecido, porque, afinal, não viemos só do 
Brasil, viemos de São Paulo. Ainda sem o olhar can-
sado, me deleito com cada nova esquina, rua, bairro 
que ainda não tinha ido. E estou amando desvendar 
os segredos do lugar sem a angústia de quem vai em-
bora em breve. Dentre as descobertas que mais gosto 
estão: a loja da Vida Portuguesa no Largo do Inten-
dente, o restaurante Prego da Peixaria em Alvalade, 
o indiano Chutnify no Príncipe Real, as amêndoas 
caramelizadas com flor de sal do Frutos do Mercado 
no mercado do Campo de Ourique, os sucos da Veggie 
Wave e o brunch do Fauna & Flora. Ah, o direito de ir 
e vir, de frequentar museus maravilhosos, parquinhos 
limpos e cuidados por todo canto e de desfrutar de 
uma cidade friendly, não tem preço. Mas nada disso 
me faria sentir tão em casa quanto a sensação de que 
sim, temos muito em comum com os ‘tugas’. A come-
çar pela língua e por códigos tão subjetivos que sequer 
consigo enumerar. Deixo a tarefa para os antropólo-
gos de plantão. Aquela sensação de não-estrangeiro 
que só senti aqui mesmo, na terrinha. E olha, já rodei 
um mundo e meio. 

Aprendo a cada dia e também entendo o dilema 
existencial dos locais com a avassaladora entrada de 
gente, de capital e de problemas estrangeiros. É tudo 
muito novo para eles também. Não deixa de ser uma 
experiência enriquecedora estar no lugar menos con-
fortável da balança, em que muitos de nós, abastados 
ou não, podemos nos defrontar com questões xenó-
fobas. Imaginem! Sim, elas existem aqui também. E 
se mesmo os brasileiros muitas vezes reclamam da 
quantidade de conterrâneos, dá para calcular que não 
são os únicos.  E, como em qualquer lugar do mundo, 
aqui também não é o paraíso. Mas também está longe 
do inferno. Beeem longe! (SIC)

Ilustração · Carolina Koziski @carolina_koziski_art
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Quinta de Pancas,
a fazer história

desde 1495

www.quintadepancas.com


