PATRÍCIA POETA

Apresentadora
reinventou a carreira,
superou o medo da
água e viaja o mundo
para surfar com o filho
BÚZIOS

Clima de paixão e saudade
na península paradisíaca a
175 km da capital carioca
CAPRI

Refúgio de verão na ilha italiana
que esbanja belezas naturais
entre ruínas romanas

ESTE EXEMPLAR É SEU

AROUND

De BUzios para
o mundo

A PENÍNSULA DE BÚZIOS TEM MAIS DE 20 PRAIAS, COM MAR GELADO DE UM LADO E
MORNO DO OUTRO. O SOL APARECE QUASE O ANO INTEIRO NO DESTINO QUE ATRAI
MUITOS ESTRANGEIROS ENTRE SEUS 30 MIL HABITANTES – ORA APAIXONADOS PELO
CLIMA PRAIANO DE INTERIOR, ORA SAUDOSISTAS DOS TEMPOS DE BRIGITTE BARDOT.
FROM BÚZIOS TO THE WORLD BÚZIOS PENINSULA HAS MORE THAN 20 BEACHES,
COLD SEA ON ONE SIDE AND WARM ON THE OTHER. THE SUN SHINESS ALMOST ALL
YEAR LONG IN THE DESTINATION THAT ATTRACTS MANY FOREIGNERS AMONG ITS 30
THOUSAND INHABITANTS – AT TIMES PASSIONATE ABOUT THE BEACH INTERIOR
ATMOSPHERE, AT OTHERS NOSTALGIC FOR BRIGITTE BARDOT TIME.
TEXTO E FOTOS · TEXT AND PHOTOS CAMILA BALTHAZAR

Alto da Orla Bardot tem a
melhor vista da Praia da
Armação, em Búzios
The top of Orla Bardot has
the best view of Armação
Beach, in Búzios
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burburinho, mas na parte alta da encosta, onde é só sossego e
vistas arrebatadoras. Um dos donos do negócio familiar que
começou como casa de veraneio é o argentino Santiago
Bebianno, que faz parte dos 20% da população de estrangeiros que
um dia encontraram o balneário no mapa. Ele e a irmã herdaram
o bom gosto da mãe, Amália, e o casarão de arquitetura grega,
além da paixão por viajar e garimpar peças únicas pelo mundo.
Da varanda do restaurante 74, que tem um deck sobre a praia
da Armação, Santiago aponta para o enorme quadro com a foto
da atriz francesa Brigitte Bardot, pendurado na entrada do
espaço comandado pelo chef Gustavo Rinkevich, especializado
em culinária basca. “Comprei em Paris e deixei na casa de uma
amiga por um tempo até conseguir importar”, lembra ele,
citando também as luminárias de Marrocos e tantas outras peças
que vieram de outros continentes.
As 32 suítes contam com decoração única e esbanjam
conforto e mimos, que vão de banheira na varanda a chuveiro
com vista para a praia. O café da manhã tem buffet farto e
saboroso com uma das mesas dedicada a sucos, tapiocas, grãos
e sobremesas mais saudáveis. Cada momento no restaurante de
alta gastronomia aberto ao público, e também nas
espreguiçadeiras de costas para a piscina e de frente para o mar,
é embalado pela trilha sonora com versões de clássicos, como
“Feeling Good”, da Nina Simone, e “Come Together”, dos Beatles.
Aliás, reza a lenda que John Lennon propôs um encontro com
Brigitte Bardot durante sua turnê em Paris, mas ela estava
curtindo as férias em Búzios.

1

O

balneário que ficou famoso após a curta temporada
de Brigitte Bardot nos anos 1960 mudou muito desde
seus anos dourados, época em que Búzios ainda era
uma vila de pescadores pouco conhecida. A passagem da atriz
francesa divulgou a beleza das praias para o mundo, despertando
a curiosidade de estrangeiros e brasileiros por essa península
localizada a 175 quilômetros do Rio de Janeiro. Desde então,
muitos se mudaram para lá, transformando a vida pacata à beiramar em destino de boas pousadas e restaurantes com chefs que
surpreendem com alta gastronomia.
Uma primeira caminhada pela orla revela várias esculturas
públicas de bronze feitas por Christina Motta, artista que faz parte
da história da cidade tanto quanto Brigitte. Em 1991, a escultora
vendeu sua casa em Londres e decidiu curtir uma temporada na
coleção de praias quase intocadas. “Nesse mundo tão louco de
hoje em dia, acho simpático morar em um lugar pequeno. Se por
um lado Búzios está melhor por ter mais estrutura, por outro eu
gostava da coisa rústica”, comenta Christina, moradora de
Búzios há 25 anos e autora da escultura cartão-postal de Brigitte
sentada em um banco na Orla Bardot.
Feliz por viver em uma cidade onde ainda existe a vendinha
que anota suas compras em uma caderneta de papel, Christina
fincou raízes na colina da Praia de Manguinhos. Do alto, a artista
plástica contempla a vista da orla que, segundo ela, é um atrativo
que ninguém pode alterar: o marzão azul, as rochas, as árvores e
o sol que faz a água brilhar. Contemplar do alto é a preferência de
muitos moradores buzianos, que assistem à paisagem mudar
como em um vídeo em câmera rápida.
Incrustrado no Morro do Humaitá que beira a Orla Bardot, o
hotel boutique Casas Brancas tem o privilégio de estar no meio do
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THE SEASIDE THAT became famous after the short season of
Brigitte Bardot in the 1960s has changed a lot since her golden
years, when Búzios was still a little known fishing village. The
journey of the French actress propagated the beauty of the beaches
to the world, arousing the curiosity of foreigners and Brazilians
about this peninsula located 109 miles from Rio de Janeiro. Since
then, many people have moved there, transforming the quiet life
at the seaside into a destination of good inns and restaurants with
chefs who surprise by fine gastronomy.
A first walk along the shore reveals many public bronze
sculptures made by Christina Motta, who is part of the city's history
as much as Brigitte. In 1991, the sculptor sold her house in London
and decided to enjoy a season in the collection of the almost
untouched beaches. "In this crazy world of today, I find it nice to
live in a small place. If on the one hand Búzios is better for having
more structure, on the other I liked the rustic thing", comments
Christina, a resident of Búzios for 25 years and author of the
postcard sculpture of Brigitte sitting on a bench at “Orla Bardot”.
Happy to live in a town where there is still grocery stores that
keep notes of one purchases in a little book, Christina settled on
the hill of Manguinhos Beach. From the top, the artist contemplates
the view of the shoreline that, according to her, is an attraction
that nobody can change: the big blue sea, the rocks, the trees and
the sun that makes the water shine. Contemplating from the top is
the preference of many Búzios dwellers, who watch the landscape
changing as in a quick video camera.
Embedded in the Humaitá Hill that borders Orla Bardot, the
boutique hotel Casas Brancas has the privilege of being in the
middle of the buzz, but on the top side of the slope where is quiet
and has sweeping views. One of the owners of the family business
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which began as a summer house is the Argentinian Santiago
Bebianno, who is part of the 20% of the foreign population that
once found the beach resort on the map. He and his sister inherited
the tastefulness from their mother Amália and the big Greek
architecture house, as well as the passion for travel and look for
unique pieces around the world.
From the balcony of restaurant 74 that has a deck over Armação
beach, Santiago points at the huge picture with the photo of the
French actress Brigitte Bardot, hanging at the entrance of the space
commanded by the chef Gustavo Rinkevich, specialized in Basque
cuisine. "I bought it in Paris and left it at a friend's house for a while
until I could import it", he recalls, also mentioning the luminaires from
Morocco and so many other pieces that came from other continents.
The 32 suites are uniquely decorated and provide comfort and
pampering from a bathtub on the balcony to showers with beach
views. There is a big and tasty breakfast buffet with one of the tables
dedicated to juices, tapiocas, grains and healthier desserts. Each
moment in the fine gastronomic restaurant opened to the public,
and also on the sunloungers with its back to the pool and facing
the sea, is tuned with soundtracks with versions of classics such
as "Feeling Good" by Nina Simone and "Come Together", by the
Beatles. By the way, legend has it that John Lennon proposed a
meeting with Brigitte Bardot during his tour in Paris, but she was
enjoying her holidays in Búzios
1. Espreguiçadeiras no hotel boutique Casas Brancas são perfeitas para curtir o sol e um
drink de frente para o mar Sunloungers at Casas Brancas boutique hotel are perfect for
sunbathing and for a drink facing the sea
2. Quadro da Brigitte Bardot, no hotel Casas Brancas, figura entre as várias referências
da atriz francesa na cidade Picture of Brigitte Bardot, in Casas Brancas hotel, figures
among the various references of the French actress in the city
3. Antiquário na Praia dos Ossos tem escultura em bronze feita pela artista Christina Motta
Antique shop at Ossos Beach has a bronze sculpture made by the artist Christina Motta
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Da estrada no alto da montanha, as praias Azeda e Azedinha
parecem intocadas com as cores fortes do verde da mata, azul
do mar e branco da areia. Atrás de selfies e fotografias que
garantem muitas curtidas, uma escadaria de madeira reciclada
contorna as pedras da encosta que rodeia a orla. A descida
íngreme conduz a uma praia menos poética. Ruínas de uma
casa abandonada emolduram a pequena faixa de areia ocupada
por cadeiras e guarda-sóis coloridos de propriedade dos bares.
A vista do mar é deslumbrante, mas o mergulho pode ter
mais sossego a bordo da traineira batizada de “Be Happy Boat”,
do barqueiro Pierre. Ele é buziano, mas filho de pai suíço e mãe
inglesa, que também vieram para o balneário atrás de sombra e
água fresca – essa dupla que move montanhas. Com serviço de
bordo que inclui espumante, caipirinha, frutas e snacks, o
comandante da pequena embarcação de madeira pintada de
azul e branco liga o radinho com clássicos do samba. O vento
do alto mar traz o inexplorado, as encostas, as grutas entre
enormes rochas e os cantos de areia ainda virgem.
Pierre explica que muitos nomes das praias de Búzios derivam
da extinta pesca baleeira. Armação, Ossos e Azeda têm a ver com a
armação baleeira, os ossos da baleia e o azedume que se acumulava
na água após a morte do animal. Mesmo com praias lotadas em
fins de semana e feriados, cenas de filme ainda são realidade no
litoral. “Já acordei no barco atracado na Praia dos Ossos e dei de
cara com uns 80 golfinhos. O legal de Búzios é que tem bastante
opção de praia e você pode escolher uma diferente todo dia. Geribá
é linda de manhã cedo, antes de encher. Zé Gonçalves é boa para
surfar – não tanto quanto Geribá – e fica no meio da mata de uma
APA (Área de Preservação Ambiental)”, descreve.

PARADISIAC PENINSULA
From the road on the top of the mountain, Azeda and Azedinha
beaches seem untouched as you see the strong colors of the green
forest, the blue of the sea and the white sand. Behind selfies and
photos that guarantee many likes, a recycled wooden staircase
bypasses the stones of the slope that surrounds the shore. The
steep descent leads to a less poetic beach. Ruins of an abandoned
house frame the small strip of sand occupied by colorful chairs and
beach umbrellas owned by the bars.
The ocean's view is breathtaking, but the dive may have more
peace aboard the trawler named "Be Happy Boat", from the boatman
Pierre. He is from Búzios, but son of a Swiss father and an English
mother, who also came to the seaside to live the life of Riley – this pair
that moves mountains. With onboard service that includes sparkling
wine, caipirinha, fruits and snacks, the commander of the small
wooden boat painted in blue and white turns on the radio to listen to
classic samba. The wind from the high seas brings the unexplored, the
slopes, the grottos within huge rocks and the still-virgin lands.
Pierre explains that many of the beaches’ names in Búzios derive
from the extint whale fishing. Armação, Ossos and Azeda have to
do with the whaling frame (‘armação’ in Portuguese), the bones of
the whale (‘ossos’) and the sourness (‘sour’ = azedo) that used to
accumulate in the water after the death of the animal. Even with
crowded beaches on weekends and bank holidays, movie scenes are
still a reality on the coast. "I’ve already woken up on the boat moored
at Ossos Beach and I bumped into about 80 dolphins. The nice part
of Búzios is that there are many options for beaches and you can
choose a different one every day. Geribá is beautiful early in the
morning, before it gets packed. Zé Gonçalves is good at surfing – not
so much as Geribá – and it is in the middle of an APA (Environmental
Preservation Area) forest", he describes.
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1. Escada de madeira reciclada leva às praias Azeda e Azedinha
A recycled wooden staircase leads to Azeda and Azedinha beaches
2. Ainda existem cantinhos escondidos no balneário, que viu a lotação aumentar nos
últimos anos There are still hidden corners in the seaside that has seen its capacity
increase in recent years
3. Traineira do barqueiro Pierre leva a um passeio exclusivo pelas melhores vistas e
mergulhos de Búzios Trawler of the boatman Pierre leads to an exclusive ride through
the best views and dives of Búzios
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1. Mais uma escultura em bronze de Christina Motta, artista que vive em Búzios
desde 1991 Another bronze sculpture by Christina Motta, an artist that lives in
Búzios since 1991
2. Bar e restaurante de alta gastronomia Rocka, na Praia Brava, tem colchões e
guarda-sóis cheios de estilo Rocka, a bar and a fine-gastronomy restaurant at
Brava Beach, has stylish big cushions and beach umbrellas
3. Ambiente do Rocka combina elementos rústicos com serviço de primeira e
menu assinado pelo chef Gustavo Rinkevich Rocka atmosphere combines rustic
elements with first class service and menu signed by the chef Gustavo Rinkevich
4. Rua das Pedras concentra comércio de marcas locais e grandes redes entre
cafés e restaurantes Rua das Pedras concentrates trade in local brands and a
network of large cafés and restaurants
5. Mangue preservado na região do complexo do Porto da Barra, com galerias de
arte, lojas e restaurantes à beira-mar Preserved mangrove in the region of Porto
da Barra complex, with art galleries, stores and restaurants by the sea

1

Já Mônica Villela, jornalista carioca frequentadora de Búzios
há 20 anos, gosta da beleza da Praia Ferradurinha, do outro lado
da península. “E se a ideia for ficar no meio do nada, também
tem a Tucuns, mais afastada e ainda selvagem”, indica. Entre
tantas praias que se distinguem pela força ou ausência de
ondas, pela temperatura da água ou vegetação ao redor, a Praia
Brava rouba a cena quando o assunto é alta gastronomia e pé
na areia. Instalado no gramadão que cerca a praia, o Rocka
Beach Lounge tem ambiente rústico com serviço de primeira,
além de cardápio de culinária mediterrânea, também assinado
pelo chef Gustavo Rinkevich.
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On the other hand, Monica Villela, a journalist from Rio who has
frequented Búzios for 20 years, enjoys the beauty of Ferradurinha
Beach, on the other side of the peninsula. "And if the idea is to be
in the middle of nowhere, there is also the Tucuns, further away
and still wild", she suggests. Among so many beaches that are
distinguished by the force or absence of waves, by the temperature
of the water or the surrounding vegetation, Brava Beach steals the
show when the subject is fine gastronomy and foot on sand. At the
grassy area that surrounds the beach, the Rocka Beach Lounge has a
rustic atmosphere with first class service, as well as a Mediterranean
cuisine menu also signed by the chef Gustavo Rinkevich.
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CENTRINHOS COM VISTA

BOARDWALKS WITH VIEWS

O calçadão da Orla Bardot, que beira a Praia da Armação,
praticamente desemboca na famosa Rua das Pedras. O caminho é
como uma passarela entre bares, cafés e galerias de arte, incluindo
a casa onde morou a sempre presente Brigitte Bardot no verão de
1964 e hoje abriga um restaurante e uma pousada. Grandes
marcas, como Havaianas e Chilli Beans, também enfileiram-se ao
lado de lojas de lembrancinhas, que vão de camisetas a canecas,
encontradas à exaustão em qualquer parte do mundo.
Mas também há espaço para peças únicas de artistas e estilistas
locais, como é o caso da Âmbar de Búzios, localizada na Travessa

The boardwalk of Orla Bardot that borders Armação Beach
nearly ends in the famous “Rua das Pedras”. The path is like
a walkway between bars, cafés and art galleries, including the
house where Brigitte Bardot lived in the summer of 1964 and
now harbours a restaurant and a guesthouse. Big brands such
as Havaianas and Chilli Beans line up side by side with souvenir
shops ranging from T-shirts to mugs easily found anywhere
in the world.
There is also space for unique pieces by local artists and
stylists, such as Âmbar de Búzios, located at Travessa dos Arcos,
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dos Arcos, uma viela da Rua das Pedras. A loja de esquina tem dois
andares com peças de decoração selecionadas por Luiz Randon
em diferentes cidades, inclusive na comunidade local. Bem em
frente ficam mais três esculturas de bronze de Christina Motta:
uma menina pegando água no chafariz, um garoto buscando
uma pipa no alto do poste e um gato no telhado. São detalhes
quase escondidos que mostram porque Búzios pede uma
caminhada sem pressa, revelando obras de arte a céu aberto.
Em outro cruzamento da Rua das Pedras fica a Travessa dos
Pescadores, endereço do Gran Cine Bardot, do proprietário
argentino Mario Rios. Com o charme dos cinemas de rua de
antigamente, o espaço tem café e livraria logo na entrada, além de
uma sala com pouco mais de 100 poltronas exibindo filmes
lançados há pouco tempo, mas que quase não entram em cartaz
nas grandes redes de cinema. Em novembro, Mario organiza o
badalado Festival de Cinema de Búzios, ocupando também a
Praça Santos Dumont com um telão ao ar livre.
Enquanto alguns lugares preservam o charme retrô, outros
foram incorporados à paisagem há menos tempo. Criado ao redor
do Cais de Manguinhos em 2006, o complexo do Porto da Barra
reúne galerias de arte, lojas de roupas, bares, restaurantes e até
uma peixaria da colônia de pescadores em uma extensa área verde
que preserva um mangue cheio de caranguejos. Mesas ao ar livre
rodeadas por árvores típicas da região, como amendoeiras e
aroeiras, têm vista imperdível para o píer que adentra o mar e atrai
barquinhos. “É uma cena bem buziana”, diz Mônica Villela, fã do
balneário dourado que se reinventa década após década.

an alley on Rua das Pedras. The store at the corner has two floors
with pieces of decoration selected by Luiz Randon in different
cities, including the local community. In front of it there are three
bronze sculptures by Christina Motta: a girl catching water in
a fountain, a boy looking for a kite on the top of a lamppost
and a cat on the roof. They are almost hidden details that show
why Búzios asks for an unhurried walk, revealing works of art
under open sky.
At another intersection of Rua das Pedras is Travessa dos
Pescadores, address of the Gran Cine Bardot, of the Argentinian
owner Mario Rios. Having the charm of street cinemas of old times,
the space has a café and a bookstore right at the entrance, as well
as a room with just over 100 armchairs showing movies released
a short time ago, but that almost do not run in the big cinemas. In
November, Mario organizes the trendy Búzios Film Festival, also
occupying Santos Dumont Square with an outdoor screen.
While some places preserve the retro charm, others have
been incorporated into the landscape recently. Created around
Manguinhos Pier in 2006, the Porto da Barra complex gathers art
galleries, clothing stores, bars, restaurants and even a fish store
from the fishmen's community in an extensive green area that
preserves a mangrove full of crabs. Outdoor tables surrounded
by typical trees of the region, such as almond and Brazilian
peppertree, have an unmissable view to the pier that goes to
the sea and attracts boats. "It's a very Búzios scene", says
Monica Villela, a fan of the golden seaside that reinvents itself
decade after decade.

1. O entardecer é um dos melhores momentos do dia no balneário com sol praticamente o ano inteiro The evening is one of the best part of the day in the seaside where
the sun shines almost all year long
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Vista da Orla Bardot, em
Búzios, da varanda do hotel
boutique Casas Brancas
Orla Bardot's view, in Búzios,
from Casas Brancas boutique
hotel's balcony
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new website

AS VOLTAS QUE O MUNDO DÁ

C

hegamos ao Rio de Janeiro para a produção de fotos com
Patrícia Poeta em uma manhã de maio coberta por nevoeiro.
Como disse a repórter Juliana Deodoro, que entrevistou a
apresentadora naquele dia, 17 anos antes Patrícia estaria acordada às
4 da manhã para explicar o fenômeno meteorológico. Mas a gaúcha
de São Jerônimo, que começou a carreira como a “moça do tempo”
da Rede Globo, já deu mil voltas.
Ganhando destaque como apresentadora do “Fantástico” e do
“Jornal Nacional”, ela quis se reinventar. Desde agosto de 2015, Patrícia
migrou para o jornalismo de entretenimento, apresentando os
programas “É de Casa”, na Rede Globo, e “Caixa de Costura”, no GNT.
Esse novo momento também foi de superação do medo da água. Mãe
do Felipe, de 15 anos, ela tomou coragem e foi aprender a surfar com o
filho. “Venci meus limites, tudo em nome dele”, conta.
Ainda para esta edição, entrevistei a presidente da UPS no Brasil,
Nadir Moreno. Ela falou sobre o sonho de criança de ser famosa –
fosse cantando, atuando ou jogando vôlei – e sobre o rumo que a
vida profissional tomou, virando referência de liderança dentro e fora
da UPS. Sua agenda é tão concorrida quanto a de celebridades e sua
empolgação durante a conversa deixa claro que ela está exatamente
onde deveria estar.
Destinos também dão suas voltas. A península de Búzios, no litoral
do estado do Rio de Janeiro, tem lembranças de Brigitte Bardot por
todos os lados. A atriz francesa passou uma temporada no destino nos
anos 1960 e acabou divulgando Búzios para o mundo. Com o passar do
tempo, o balneário cresceu e deixou saudades naqueles que gostavam
da paisagem intocada. Mas o marzão ainda está lá, cercado pela areia
fofa e pelas encostas de Mata Atlântica.
Outro destino de praia que faz sucesso o ano inteiro, principalmente
agora durante o verão europeu, é Capri, uma das mais incríveis ilhas do
sul da Itália, que fica a três horas de Roma. A melhor época para incluir
a região no roteiro de viagem é depois dos meses da alta temporada
de junho e agosto. A repórter Anna Laura Wolff percorreu todos os
cantos para indicar o que ver e fazer na ilha descoberta pelo imperador
Augusto há quase dois mil anos e que virou refúgio de artistas e
escritores ao longo dos anos, como o chileno Pablo Neruda.
Espero que curtam!
Camila Balthazar
Editora
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WE ARRIVED IN Rio de Janeiro for the photo shoot with Patrícia Poeta
on a misty morning in May. As said by the reporter Juliana Deodoro,
who interviewed the presenter on that day, 17 years ago, Patrícia
would be up at 4 a.m. to explain the meteorological phenomenon.
However, the girl from São Jerônimo who began her career as the
"weather girl" at Rede Globo has already made a thousand turns.
Getting notoriety as the presenter of "Fantástico" and "Jornal
Nacional", she wanted to reinvent herself. Since August 2015, Patrícia
has migrated to entertainment journalism, presenting the programs
"É de Casa" on Rede Globo and "Caixa de Costura" on GNT. This new
moment was also to overcome the fear of water. Mother of Felipe,
15 years old, she took courage to learn to surf with her son. "I have
overcomed my limits, everything in his name", she says.
Also for this issue, I interviewed the president of UPS in Brazil,
Nadir Moreno. She talked about her childhood dream of being
famous – whether singing, acting or playing volleyball – and about
the direction that her career has taken, becoming a leader model in
and outside UPS. Her schedule is as busy as that of celebrities and
her excitement during the conversation makes it clear that she is
exactly where she should be.
Destinations also have their turns. The Búzios peninsula, on the
coast of the state of Rio de Janeiro, has memories of Brigitte Bardot
everywhere. The French actress spent a season at the destination
in the 1960s and eventually propagated Búzios to the world. Over
time, the seaside grew and left a feeling of nostalgia on those who
liked the untouchable landscape. However, the big sea is still there,
surrounded by the soft sand and the slopes of the Atlantic Forest.
Another year-round success beach destination, especially now
during the European summer, is Capri, one of the most incredible
islands in southern Italy, located three hours from Rome. The best
time to include the region in the travel itinerary is after the months
of high season of June, July and August. The reporter Anna Laura
Wolff has traveled every corner of it to indicate what to see and
do on the island discovered by Emperor Augustus almost two
thousand years ago that has become a retreat for artists and writers
over the years, such as the Chilean Pablo Neruda.
I hope you like it!
Camila Balthazar
Editor
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