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passamos o ano a pensar nas ferias e de repente ja estamos quase no nataL. O verao
passou depressa demais. Errado. O problema de excesso de vetocidade e nosso e ndo

faLtam avisos de mu[tas pesadas para a sa0de. Mas ha alternativa as fast cities com fast
food em fast cars, defendem especiaListas. Chama-se Stow Living. poR pAULA cRtsrovAo sANros

ii clr-rcnr lhc chantc' nrovintct-tto.
(]Lrando chcgar ao [irtal tlo ar'tigo,

Irorlt'r'h plclclil o [ctt-t.to "ucccssi-

clack"'. \las pala Iiacytrt'l'liu arcs. cltt

Slou \lorc'nrent l)olttrgal, nittt h1t

dLn iclas: "-\brancltr o rilnto i ttttta

clucstiro clc sobtcr jr 0ttcia." Il rtiro i
c1r-rc c'rista ultta ci'ttzatl:t glrtbll a tltitt'chat conlr'a a cir ili-
zaciur rt.urclet'na. ltlxistcnr pcssols clc cl i lel'ct'ttcs lltrlfissOcs
t'cstilos clc vicla c1Ltc, itlht'ias ao clcscllr tlh itllcrlto clc ttlll

1-rt'oicto il-ttt't traciottal cottt Itolll(' Slou Livirlg. l)11)clll'i1111

simplcstttctttc abt'ancliu'a lLrlit lLr1l, sclll cotll isso ttlttclar

laclicalntetttc clc r icla. l') o ltroccsso acolttcct' tlttallcltl,

ct.tt tttolt.tc't-ttr)s fitl'os, llos
scntart.tos a pcrlsar clllc il
lcrrrlr-rc.':1r tccttoltigica urts

Irocolr as lo]tas. () c1r-rc

in icialnrc'ntc surgitt cot.tt

o obictiro dr' lircilitar'-nos
o tlabalho itculrott ltot'
l r/('r'-n()s It rrllirlltirt' tttlis.
nrais clcpressa. .\s rcclcs

sociais clue viuhattt trpro-

lil.t.titt-r-tos c.jLt I-tIttt -t.ttts t-tit

ciclircle global acabat'atrt 1.rot'

aliist at'-ttos c isolat'-t'tos

I.tos t'tttu'itis. li etn lircc atts

cstikrs cle r icla aprcssackrs,

os rlossos ptriprios t'aclat'es

S LOW LIVI N G
Raque[ Tavares, do Stow Movement Portugat, aconsetha
a estabelecermos [imites no dia a dia.

Deixar de responder a e-mailsa partir de determinada hora.

Manter um rituat pessoal de privacidade e descontraqeo,
musica, [eitura.
obrigar-se a reduzir o n0mero de"to do" na agenda
semanat.
Baixar as expectativas de conquista de objetivos para

timites mais realistas e razoiveis tamb6m.
Tomar consci6ncia do ritmo a que fata e entao fatar mais
devagar durante 5 ou 10 minutos.
Abrandar o passo no caminho para casa, apercebendo-se
com mais profundidade dos rostos com quem se cruza,
dos sons que povoam as ruas, dos elementos da natureza
que por ali circulam.

clc r e[rciclacle euritcrtr o alclta. ( ) mor ir.nento slou'ttio dclettcle clnc lctthittttos sclttt.l

clc tirzcl irs coisas clcvagar', cxplica Clarles l'liscnsteir-r, tt atttor tle The )kn'e Beuulit:

\\?ild Out'IleurLs li'toy'is Possible, ruu.na entrclislaao IIL(JingLon lbsl. "llcaltlletr.,

o cluc estilr cr-r-r questio i c1ue, cpranckr lbr tertt;lo pala abrattclar, altrartclc. Ii tluirrli
hl1'all-r-rra clc agir ntais cleprcssa, c1,rar-rcio e ulgcnte, atttc rttais cle'prcssa e'recotlht't:,

clilclcnqa. -\contecc c1r-rc culturahrente cstanros hubitltaclos a flzct'tnclo mais cleprc..

clicicltc. etc." Racluel 'liu at'es, clo Slon' \lovenlcnt Ptlrtttgill, rclbrqa a idcia: "\a, ,

ncccss/trio tolntrl sc clc.ntita. scr preguigoso, r'ilc'r nltttltt ntol-ltttt-thii ott llassat'o clir,

surliu'pala qLlc nos iclcntificpren.u)s colrl Lrma firlr.rta cle estitr slori'. 1)clt'isstl, pe(lllt'n

pi-lssos que scl'\ cnr con'ro cor-rtlnpcso 11 Llm ritmo clesentl'caclo siio r iiliclos e sttficiet.t..

(r el caixa)." Sktu. l,ir ing cl assiur "ur.r.ra lorma clc clar o clelickr Lctnpo i\s coisas cla r i,-:.

porclLlc ns coisas botis lcr an-r tcnlpo para serc'nr plettiis. Tlata-sc clc tttll nt<lt'it-t.tetttr , .:

ctluiliblio eni prol ckt clesct.rr oh.ir.ncr.rto sr.tster.rlhr cl, betrt cstat' c qualidaclc, palrl ()s illr:

vicllos, cot-nunicluclcs e tcrrittit'ios", dcscrele a rcspotrslti cl clo tttor it-t.tctltrt enl ])ortit::
Slori sr-rlgc corlto ulra erprc.ssiio altcrr-ratila irs clificr"rlclaclcs ckr I.t.tLtuclo atttal c tenl-'

ntatrif'cstaclo unt poLlco por tocla a partc atraiis clc molimct-tt<ls itttcrttaciotlais sl, '

slou' filocl, slos' cit ics, slou. ntcclicine.'Iirclas e.t,
veltcntcs t6m unr cletttlt-ttittadot' colltlltrl: o pl'iiz:

(abrandar para desf)'utar trtelltttr, tirar parliclo. i.
prazer). \a corrcnte slou, h1i clltem cle lettcla c1Lr.

prazcr e el'etir-amentc a ilt-ticii filt'tna clc tltls ollol'll--

r\ fast lil'c. Il rccuanclo irs origerts, clcscrtbrinltls ili
cste prazcr comcqoLl i\ t-t-tcsir, cot-t-t tt Sl<lu l'iroti. 

'

Skxi'Food, clue tetrr l.r<rje urais de 100 mil nlenllll'
c'n ccl'ca cle 1132 paises pclo muttclo, i a seurctltc .i

abrangente Slou Living, c rcntontii i dccada clt- '
eni ltiilia. com Carlo l)ctrir.ri. \/:it.ttos atc lii.

viw\r/.[4Ax [,1A.PT i 75



Slow Food
COMIDA BOA PARA TODOS
Na d.cada de 80 dois acontecimentos motivaram petrini a avancar
com aquele que haveria de ficar conhecido como Slorv Fooa Ufor.."ni.
Primeiro, foi a cadeia de restauragdo americana McDonald's a abrir uma
lojanaPiazzadi spagna, em Roma. Depois, o caso de um distribuidor
italiano de vinho (Ciravegna) qr", puru baixar custos e aumentar a
produg[o, adicionou d]coor industrial, adurterando o vr*ro e resultando
em 19 mortes, o que se traduziu em consequ6ncias na exportagEo deste
produto italiano. Petrini poderia ter reagido com campanhas alressivas
eseguido o exemplo franc6s perante a entrada da cadeia americana _
"Onde os hambdrgueres sio plantados, morre o Roquefort,, (queijo) _,
mas optou por uma resposta mais pensada. "contra a lorar., ,nii*ri
da fast life, precisamos de escolher a defesa do prazer,,, declarava o
Manifesto slow Food, apresentado em paris no dia 10 de dezembro
de i989. O autol criador da LTniversidade de Cidncia Gastrondmica e
ativista ambiental, defendia os neg6cios de pequena escala a distribui_
qdo local e o contacto rinico que se tem diretamente com o produtor,
permitindo assim conhecer o homem que apanha as alfaces na terra, o
mesmo que nos vende diretamente no mercado e cuja relaqfio os super_
mercados vieram cortar. petrini lutava sobretudo pelo pr"r".. O p.rre.
de desfrutar lentamente e com entusiasmo um bom produtq saboroso.
Mais de 20 anos passados, o termo SIow Food mant6m o paladar ori_ginal "Slow Food d a comida que d boa para n6s, boa para o ambiente
e boa para as pessoas que a produz"-, uprrh"- e a preparam. por
outras palar,,ras, comida boa limpa e justa',, descreve o SlowFood USA.
"Slow Food 6 o oposto de Fast Food. Slow Food refere_se a alimentos
frescos e sauddveis, liwes de pesticidas e quimicos, e produzidos de
uma forma que beneficia todos - desde o agricultor ao consumidor.,
Resumindq o termo Slow Food criado por i"t.iri _ o ativista que se
autointitulava gourmet profissional _ convida_nos a pensar na fbrma
como as nossas escolhas alimentares afetam o resto do mundo.

Stow\fiedicne
M U LTITAS KI N G SAU DAVEL
N5o hri drividas de que os ultimos a\angos na drea da medicina t6m
ajudado a combater a doenga e a estender a rida. O que o mddico
nova-iorquino Michael Finkelstein questiona sAo outros aspetos
da medicina convencional: "Temos tend6ncia a procurar soluEOes
nipidas para as nossas queixas de safde e neo nos apercebemos
de que essas 'solugOes' podem na rerdade agravar os problemas. A
maioria dos desafios na drea da safde resulta de desequiJibrios nos
nossos corpos, nas nossas vidas, e a maioria das solugOes rdpidas
exacerba esses desequilibrios,', refere o especialista conhecido por
The SlowMedicine Doctor. "Se optar por uma abordagem Slow
Medicine - identiflcar a causa e criar uma resposta a longo prazo
- pode efetivamente recuperar o equihtrrio.,,Nlichael FinkeGtein,
que durante anos se dedicou A jardinagem, recorre ao exemplo cla
autora Victoria Sr,veet, professora de medicina na Unirersidade
da California, EUA: "No modelo de medicina convencional, o
corpo 6 a mdquina e o mddico 6 o mecAnico. E neste modelo,

:y "_gu 
d procura do que se partiu e de como posso consertar.,,

Na Slow Medicine, salienta a especialista, o .o.po d a planta. A
diferenqa-chave entre ambas: "Algudm tem de consertar/tratar a
mdquina, mas a planta pode curar-se sozinha.,,para os adeptos da
SlowMedicine, nem sempre prescrever tratamentos 6 mais eflcaz
que prescrever mudangas de estilo de vida que levem o corpo a
regenerar-se. N'a sua rubric aregtJar no Huffington post,Michael
Finkelstein conta que "os atuais medicamentos e tratamentos
que t6m salvo vidas revelam-se por6m inadequados nas doenqas
cr6nicas". Um exemplo: artrite reumatoide. Tratando_se de uma
inflamag6g o The Siow Medicine Doctor tem uma alternativa aos
fdrmacos recomendados nesta doenqa - nenhum deles isento de

COMA MAIS DEVAGAR

O conceito de Stow Food est6 mais focado na refeigio em
si do que na vetocidade a que esta 6 consumida. Stow Food
6 na verdade muito mais do que comer devagar. Fique no
entanto a saber que desacelerar i hora da refeigio tem
vantagens. Especialistas expticam que o est6mago cheio 6
apenas uma parte de um longo processo que nos faz sentir
saciados. Acontece que quando ingerimos depressa demais
uma refeiqio, nio estamos a dar tempo para que ocorra a
complexa comunicagio entre intestino e cerebro. Os sinais de
saciedade demoram mais tempo a chegar e temos tend6ncia
a comer mais. Existem estudos reatizados com homens e
mulheres obesos que revelam que estes consumiam menos
catorias quando desaceleravam o seu ritmo habituat de
refeigdes. lndependentemente de contribuir para a perda de
peso, comer devagar pode tornar_se uma experi6ncia mais
consciente e agradivel.
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efeitos secunddrios: estilo de vida
anti-inflamat6rio. O mddico explica
que quando entramos em stress, o
nosso sistema nervoso simpdtico
d ativado, o que gera uma respos-
ta inflamat6ria por todo o corpo.
E a resposta 6 mais grave para
quem sofre de artrite reumatoide.
"Se dermos determinados .tdpi-

cos'entre corpo, mente, coragAo
e alma, o sistema parassimpdtico
pode assim ser ativado em tndrios
niveis - fisico, mental, emocional
e espitirual", salienta. Mas... e na
prritica? "Basta ir a um local alegre
para ativar todos os niveis - fazer
uma caminhada (fisico) na floresta
(espitirual) com um amigo pr6xi-
mo (emocional) e desfrutar de uma
conversa enriquecedora (mental) _
e ampliflcar o impacto de cada ato,
num efeito sin6rgico a que chamo
de'multitasking sauddvel,.,,



Sl.oWAgrng
AB RAN DAR
A REVorugAo EXPoSoMA
Dc' qr"re folnra envclhccc. a pele'.) .\ pergr-rnla tc.r.n incencliaclo plcocupacires
t-toscctorcosr.n6ticoclcvouaYichr aeutrarnocantpoclair.ncsl.igaq"lctcla
e\posomn c a cor.npilar as conclusircs clc r.rm lirrte painel dc inrcstigadores ncr

Cbnsensus Poper'. O clocumento firz rcl'cr6ncia ao ir.npacto cla cxposor.na (ou seja,

ao conjltt-tto dc firtores exterttos c intcrnos aos clnais estaimos rcpe.ticlamentc.
crposlos) c traz eviclOncitrs sobrc os m:ris r.ariadcls ef'citos clo estilo clc vida
tlodc'rno soble a pele. 0 quc :rcontece a pele a cacla sc.glrnckr cyue passa clas

r.rossas viclas':) ",{taqucs rc.peticlos sio responsrir cis por clistirrbios qnc. callsan'}

clanos, invisiveis a cilho t-lLl, llns que a longo prazo contribuent para os sir-tnis

cle c'ni'elhecinrcntcl", cxplicam os inr.estigackrrcs do C'onsensus Puper'. E assir.r.r

se chega i\ Rcrolugio Exposclnta: o strcss trur.r.rc.nta a clesiclratagrlo c a sensi-
biliciacle da pclc, a firdiga, as ]inhas dc cxprcssilo c as sombras jnnkt aos olhos.
E "a poluigiio, por c.xe.mplo, ilgritvil os cf'citos r.rc,gatiros clcls raios U\r e L-\i\
sobrc a pclc. Depencle cicl local onclc lilc e do sc.u estilo cic i'ida, <t intpacto na
pclc r-rrio c1 o mesrllo e varia consoante as alturas do ano". A c-rposor-na englobtr
ttrdo o quc niur 6 genetico, ao quc convdnt acrescentitr a cstatistica: 70 agOlc
clas docngas cr6nicas esttlo rclacior.racla com o meio ambicr.rtc. Eni'elheccr c
inclitivel. \las percebcr o processo cle c.nvc.lhccimcr.rto e1 a melhor tbrma de
pcrceber e tentar desacclcrar o pl'ocesso.

RETIROS: EM MCDO SLCW
Para quem passou petas ferias em alta velocidade e nio se sente preparado
para o regresso i rotina, estes dois retiros oferecem-the uma operaqao stop.
Parar para respirar. Parar para desfrutar dos prazeres da vida,
E recomegar em modo slow.

TYOGASUMMER
RETREAT

Quando? 22 a 25 de
setembro. Onde? Casa

Shanti, Mafra, Portugal
Pre{o 320 euros
(pessoa). Proposta
Asthanga Yoga, Cooking
Workshop, Brunch,
tempo livre para
apreciar a natureza
e conviver. http://
fi [i paveiga.btogspot.pt

!l T'IATURE RENTREATE

Quando? 10 a 16 de
setembro. Onde? Surya
Lodge, Serra do Cercat,
Vila Nova de Milfontes.
Prego Desde 630 euros
(pessoa). Proposta
Yoga, Surf, atividades na
natureza como passeios
a cavato, caiaque,
piqueniques, relaxar
f unto i piscina e tempo
livre para contactar
a natureza. www,
wideoceanretreatcom

PARA LER Etyl SLOW MOTTON,,VIVER 
E MAIS

QU E TER UM
EMPREGO FIXO
COM UM CONTRA_.
DE TRABALHO"
FtLtPA VE|GA, AUTORA DO BLOGUE
FILIPAVEIGA.BLOGSPOT.COM - YOGA.
Fitipa tinha um emprego fixo com cor:'
de trabalho. E quando lhe perguntar,.c]
quando e como aconteceu a mudanqa,
estamos i espera de ouvi-ta disparar :
momento do ctique. O momento que. :
um dia para o outro, lhe ter5 trocadc a:

vottas. EnganSmo-nos. Estamos a fala.
slow living. E a decisdo "foi surgindo, -,
acontece num dia, 6 uma transformaci
uma descoberta, uma aprendizagem,
um vottar as origens". Resumindo, Firi;
escotheu um novo caminho "quando

ouvi o meu coraqio e deixei de ter medo de mudar-.
E, como conta, "neste caminho o que deve ser deixa
de fazer sentido para dar lugar ao que tem de ser". (

percurso envotve uma viagem a Bali: "Mudar de pa:s
provavetmente das experi6ncias mais extremas que
pode ter e a mudanga para Bali foi supergratificante
mas tambem bem intensa. Bali porque queriamos r,,

num sitio espiritual onde o contacto com a natureza
com a espiritualidade fosse mais forte. Bati signifrca.
para mim, inspiragdo. Esta foi a grande viagem ao
universo da magia mistica. Bati mudou-me, deu-me
voltas i vida, mudou a minha familia, transformou-
-nos." Na verdade, Fitipa ainda se sente jornalista, cc

a diferenga de que hoje escreve sem estar [imitada
d agenda do dia. Com muitas diferengas, atiis. No
seu blogue, aquele que considera o projeto do ano,
escreve sobre yoga, onde partitha a sua [onga viager
peto yoga, mas tamb6m sugest6es para comeqar a
praticar ou mudar a alimentagSo ou estito de vida. C

yoga surgiu na sua vida h6 12 anos, numa attura en
que a pr5tica era ainda pouco divutgada: "A principic
nem dizia que fazia yoga porque as reag6es eram
bem estranhas.. Mas quando encontrei o m6todo
certo e a professora certa tudo fluiu a partir dai." O
yoga, ou como chama Fitipa, "o methor presente que
a india deixou ao mundo", comeeou por uma fuga ac
momentos de tensao vividos na SlC. At6 passar a ser
(o seu) estito de vida. "Mudar nao 6 f6cit, mas e tio
gratificante que nem hi lugar para questionar. Viver'
entrar na jornada de coraqio aberto e tentar descoa
porque estamos aqui. SerA mais com certeza do que
ter um emprego e pagar as contas", refere. Antes Fi, :

acordava e ia trabalhar. Um trabatho de iornatista ra
SIC que gostava de fazer. E agora? "Hoje acordo ds 5
da manhd quando n5o 6 mais cedo... Tomo um duchi
bebo a minha 6gua com [im6o morna, medito e prar;
cerca de hora e meia ou duas horas. Depois o meu c

6 como os de toda a gente. Trato das minhas fithas,
dou aulas, escrevo, fago compras, trato da casa. Mas
grande mudanqa 6 essa,6 comeqar um dia a praticar
a acatmia da minha mente e a manter o meu corpo
sSo." Segundo exptica Filipa no seu livro Yoga-Me
(nas bancas a 5 de setembro), gOZ das pessoas este:
distraidas, nio se apercebendo dos seus verdadeirc:
potenciais. Mas a mudanga 6 possivet. "A solugSo
possa por estar consciente, sentir o momento. A vica
6 demasiado rica para n5o a sentirmos na ptenltude.
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Slow TravcI
PARA UMA SLOW CITY

( ) clue clistitrguc esscncialntt'nte os skxr' tlar clct's e a ti rtrn;t colrtt sc t't.ttt rh cttt ltos clcstittos,

coln os scus haltitantes c lcspctirrrs h/rbitos c' costLrr-rtes. . \s cscapaclc'las cle littt clc sctrtittta

estiio pol isso lirla clos roteiros s]ou'tlavclcr. Sio clenrasiaclo t'hlticlas pala clcscoltlit'tts
tlet'caclos ktcais, con-tltrat', cozinltal c cxplot'at iis ht't'as u iLs t'x1'rct ii'ttcias rlttc rti-ttt cottstattt

dos gr.rias tulisticos. ( )s slos'travelers r-r::ur licanr cnr hot6is. ( )ptanr pol' ultlil "casa lot-tgtr

clc casa", coltvelsiiln coltl os locais, aluganr Ltnra bicicle'tit ltat'a colthcct't' as t'cclottclc-

zils c contpl'rinr bilhete clc contboio ltru'a alargar os hot'izotrtes. I') scntl-lt'c clttc possivcl...

ir-rscrcvcr.r.r-sc cur olganizacirr.s krc:ris rle. r'oluntat'iatlo, salietrta o srle Slou'\lovett-tct-tt.

\lais unta clo'ivagiio ckr Slou l,ixrcl, o nurvir.rtcuto CittaSkxr'(ciclaclt's slori') eristc clcsdc'

1999 c convicla r'hlias ciclaclcs clo nrunclo ir.jr.rntarcm-sc ir citusit: o i'es1.rt'ito ltclas llaclic,oc's,

pcla sa/rclc clos habiLantes, pcla autcnticiclaclc clos alinrc'ntos c pcla alcgria clc ltltra vicLt

slou'ctlanclt-rila.()ntorintcntoclisponibilizaalistadasciclaclesslort cintt'r';rtascistt.t.t
l)ortugal (l.agos, Siio lh'hs clc,'\lpolLcl, Sih'cs, l'ai ira, \'iaua ckr Castelo c Yizcla). liircltrcl
'lin'alr,s, clo Slou \lovenre.n[ llrrtirgal. sugcl'c-uos Plrilongal a viagcur aittclu it.\t'r'ltcla tlos

Vinhos, a secle clo nrovinrcr.rto slori enr l)oltugal: ",\pcsal cla st'cle eltl i\tll'tlclil clos Virtltos

n:rcla lcl dc intcr-rcionll, reio a rcrclal sc runa cscilllra muito aclctlttacla.,\r'rucla irttcgt'a

r-nr-ritos clos clcr-ncr-rtos clc unra verclaclcira slrxl citr: pt'eset'r-ii aitrcla a bclcza c tlantluiliclaclc

cla paisagcnt ruritl c urn nroclo clc ricla clc cli-raliclacle c bcn.t-cstat', pol vczcs jh dilicil clc

encor.rtrar. Costunra pol tuckr isto sel apeliclacla clc'\hle I')tcautaclo'."
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ESTA SEMPRE
NAS N OSSAS
MAOS"
INES MENESES, RADIALISTA
FALACOM ELA, NA RADAR

Boa mlsica. Bom ambiente,

E em bom horario, o que

permitiu a presenqa de um

pubtico (os ouvintes do

seu programa de radio) mais recetivo

a matrnes do que a festas pela noite

dentro. A cetebragao dos 10 anos do

Fala com Elo, na Radar, aconteceu no

dla 29 de maio, no Lux, a partir das

1B horas e foi tarbem posiL vamente

comentada por isso. "Era impossiveI ser

me[hor. Ter gente que chegou a hora do

lanche e foi embora ao jantar. 0utros

foram jantar e voltaram. A elasticidade

de uma matine e outra", conta ln0s.

Meses antes, tinha estado ali como DJ

convidada, a passar m0sica em tributo
a Bowie. No mesmo s'itio e por volta

da mesma hora: "Teve mais impacto

assi- porque t.oLXe genre que ja n5o

saia de casa h6 muito tempo. Se fosse

a nolte, era mais dificit - em ambos

os casos. Olhando para as idades dos

convidados do Fala com Elo ao [ongo de

10 anos, alguns nunca [a teriam ido se

nao fosse uma matine." O novo formato

permitiu assim a muita gente reunir o

melhor dos diferentes mundos: festa a

tarde, com possibitidade de deitar as

criangas a noite, e tempo para dormir

e aproveitar a manhd seguinte. ln6s

confessa que o seu tempo, aos 45 anos,

ainda permite saldas d noite e dangar

de madrugada: "JuLgo que vou faz6-lo

ate nao ter forgas." Faz parte das suas

fugas de prazer. Escreve, faz radio desde

os 16, 1a chegou a 'epresentar, e ^n5e.

Tenn unna vrda acelerada, mas ln6s

impoe-[he os limites. Com tempo. Em

''nomertos de grande descortragao:

a mesa por exempto. Nas interminaveis

conversas dentro e lora do trabatho,

Na musica que ouqo durante horas.

lr;do se faz com vortade. E cono ro
amor: dizer que nao temos tempo foi

sempre uma desculpa. O tempo esta

sempre nas nossas mdos".

Houve um tempo em que os jantares terminavam is 3 da manhS e as noites nao tinham fim,

como que se o sucesso da noite fosse determinado pe[a hora do regresso a casa. Muitas noites

eram inesquec'iveis, outras talvez, mas meio apagadas pelo bar aberto. Houve um tempo de

tadys night,24 de lutho e Alcantara Cafe. Mas hd tempo para tudo. E para uma determinada

faixa etaria, a dos maiores de 35, caracterizada pela maternidade/paternidade adiada, as

prioridades mudam. E os horarios tambem. Dangar, ouvir m0sica, viver a vida mantem-se no

ronking das necessidades. Mas a uma velocidade mais controlada. A matine sai a ganhar, e

o novo'lady's nlght'. E h5 festivais a catrapiscar o olho a esta geragio com boa misica para

aduttos e brircadeiras para as cr anqas.

BRUNCH ELECTRONIK
LISBOA
ATE 18 DE SETEMBRO, A PARTTR DAS 13H

Todos os domingos, ate 18 de setembro, o Brunch-

ln the Park, na Tapada da Ajuda, oferece um brunch

danqante. 56o refeigoes de domingo para "festivaleiros

de sibado d noite (e nao so)". Ao som da melhor

m[rsica eletr6nica do mundo (artistas internacionais

como Maceo Plex, Apollonia e Tiga juntam-se aos

Dl nacionais Ze Salvador, Rompante, Magazino e Mr

Herbert Quain), desfruta-se de um repasto reforqado

com petiscos e de um Petit Brunch, com atividades e

ateliGs preparados para os mais pequenos. O evento

foi inspirado na edigSo Brunch Eiectronik de Barcetona

que estreou em2014 e garante que domingo 6 agora

o novo dia favorito da semana. Bilhetes on[ine:

9 euros. http:/ / tisboa.brunchelectronik.com
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