
 França tem como capital Paris, uma cidade 
encantadora. Esta cidade de luz para 
conhecer no seu todo levaria vários meses. 
Comecemos por museus: Nesta cidade 
encontramos enumeras galerias de arte e 
museus que nos primeiros domingos de 
cada mês estes são gratuitos. Comecemos 
por falar no conhecidíssimo Museu do 
Louvre, situado no centro de Paris na Rue 
Rivoli. O seu pátio central, ocupado agora 
pela pirâmide de vidro, encontra-se na linha 
central doCs Champs-Élysées. Para ver este 
museu completo em toda a sua dimensão 
demora 1 mês e 7 dias. Não saindo dos 
Champs-Élysées encontramos  também  o 
Arco do Triunfo que é um monumento 
construído em comemoração às vitórias 
militares de Napoleão Bonaparte em 1806. 
Em seguida a basílica do Sagrado Coração 
(basilique du Sacré-Cœur) é um templo da 
Igreja Católica Romana em Paris, sendo, 
também, o símbolo do bairro de Monte 
Martre. A basílica está localizada no topo do 
monte Martre, o ponto mais alto da cidade. 
A Catedral de Notre-Dame de Paris é o que 
se segue, é uma das mais antigas catedrais 
francesas em estilo gótico, situa-se na praça 
Parvis.

França

Basilique du sacré-couer  
(Basilica do sagrado-coração)

Não podemos deixar de visitar o símbolo 
máximo da cidade-luz e construída para a 
exposição mundial de Paris de 1889, a torre 
Eiffel, obra Gustave Eiffel, com cerca de 320 
metros nas margens do Rio Sena.
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Pode ainda visitar um bairro típico francês que 
se chama Montmartre que fica próximo da 
Basilica du Sacre- coeur. Um espaço a visitar 
será a universidade mais antiga do mundo 
Université Sorbonne, fundada em 1257 por 
Robert de Sorbonne. Esta universidade conta 
com as melhores bibliotecas de Paris. Para os 
admiradores do filme “Le Fabuleux Destin 
d'Amélie Poulain” podem visitar o café onde 
foram as rodagens do filme Café des Deux 
Moulins, na rue Lepic 15.Visita também obrig-
atória é Moulin Rouge, o cabaré mais conhe-
cido do mundo, construído em 1889. Perante a 
vista do rio Sena, podemos encontrar a ponte 
Rei Luis, que não há muito tempo, desde 2008, 
existe um ritual de colocar um cadeado com o 
nosso nome e o nome da nossa cara-metade, 
fechar o cadeado agarrado ao gradeamento da 
mesma ponte, e lançar a chave ao rio Sena, 
“selar o cadeado, para selar o amor”. Por fim 
passagem obrigatória pela DisneyLand Paris 
que faz as delicias dos miúdos e graúdos.
Quanto a gastronomia, este pais oferece-nos 
comida gourmet, como fois gras, baguete, 
croissant e grandes variedades de queijos.
Pode ainda visitar as seguintes cidades neste 
pais:  
• Lyon
• Cannes
• Nice
• Dourdan
• Epernay
• Bordeaux
• Lille

DisneyLand Paris

Torre Eiffel

DisneyLand Paris

Museu do Louvre
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Itália

Torre de Pisa, na cidade de Pisa

Viajando por Itália, começamos por Roma 
sua capital. Esta é muito rica em cultura, 
para quem gosta de história pode encontrar 
traços de renascimento em vastos 
patrimónios arquitectónicos, começando 
pelo Vaticano, residência oficial do papa, 
sendo assim um dos lugares mais visitados 
por católicos. Em seguida, o coliseu de 
Roma é uma boa aposta! Este monumento 
foi construído a 80 d.C. e usada para lutas e 
exibições, quase sempre usando cristãos 
como isco para leões, para entretenimento 
dos imperadores romanos. A uma curta 
distancia para oeste do coliseu podemos 
encontrar o arco de Constantino, que foi 
construído para comemorar a vitória de 
Constantino na batalha da ponte mílvio, 312 
a.C.. Seguindo para norte, em Milão temos a 
possibilidade de apreciar o teatro Alla Scala, 
umas das mais famosas casas de opera do 
mundo. Ainda nesta cidade maravilhosa 
podemos deslumbrarmo-nos com a Basílica 
de São Lourenço, uma igreja do início do 
Renascimento. Não podíamos deixar de não 
visitar a Torre de Pisa na cidade de Pisa, 
destinada a ficar na vertical, começou a 
inclinar-se para sudoeste. 
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Viajando agora para uma província italiana, Veneza e o 
destino que se segue. Cidade sobejamente conhecida 
pelos seus canais, é edificada assente em várias ilhas 
numa lagoa pouco profunda. As casas estão construídas 
sobre estacas espetadas no lodo e as gôndolas são o 
meio de transporte mais prático e usado em todos os 
locais. A praça de S. Marcos recebe anualmente, pelo 
carnaval, imponentes e deslumbrantes bailes de mas-
caras.

Visitando agora por lugares do mundo da moda como, 
Armani ou Valentino levam a todo o mundo a moda 
italiana e trazem a Roma milhares de pessoas, situado 
junto a academia de Belle Arti. 
Prosseguindo para a gastronomia, este país tem muito 
para nos oferecer. A pizza, base de massa com 
cobertura a gosto, foi o principal prato confeccionado 
em tempos crise, também as massas e gelados são uma 
verdadeira tentação conhecidas no mundo inteiro que 
fazem as delicias de todos.
Pode ainda visitar as seguintes cidades neste país:  
• Génova
• Florença
• Nápoles
• Turim
• Verona
• Bolonha
• Cagliari

Armani, Milão

Coliseu de Roma
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Como entrou no mundo da música?
O mundo da música começou no mundo do teatro. 
Estava a estudar teatro na Universidade de Évora e 
conheci um colega que estudava Música, o Rui 
Ribeiro, e que é o compositor da maior parte das 
músicas do disco. Ele ouviu a minha voz numa brinca-
deira na universidade. Na altura estava a tocar piano, 
estávamos todos a cantar e ele ouviu a minha voz e 
ficou curioso: “ Mas que voz é esta? Eu gosto disto”. 
Então, poucos dias depois, pediu-me para cantar e 
gravamos um tema, que enviou para a Blim Records, 
produtora do disco para o qual o meu colega já 
trabalhava. Eles gostaram também e decidiram fazer 
o trabalho. 

Em Maio deste ano, conseguiu arrecadar um 
globo de ouro de “Melhor Interprete Indi-
vidual” 2010. Como reage a este sucesso que 
vai tendo no panorama musical português?
Agradeço todos os dias por tudo o que me está a 
acontecer e estou muito feliz, a música foi uma 
bênção na minha vida.

É, talvez inevitavelmente, comparada a Duffy. 
A cantora britânica faz parte das suas influên-
cias? E o que pensa sobre a comparação?
Para mim é uma comparação muito positiva, encaro 
até como um elogio, porque a Duffy é uma das 
minhas influências musicais, tal como Amy Wine-
house e Joss Stone. 

Com 23 anos e uma voz, no mínimo, sublime, 
tem tudo para se lançar numa carreira inter-
nacional. É essa a sua ambição? E o que prevê 
para os próximos anos?
Ninguém pode adivinhar o seu futuro, não sei o que 
vai acontecer, mas espero poder continuar a cantar a 
minha música por muitos e bons anos, se a carreira 
internacional se proporcionar cá estaremos para a 
receber de braços abertos.

Agora fala-nos um pouco de si, quem é a 
Aurea? Como é que te defines?
A Aurea é uma menina simples, que recebeu um 
presente muito grande na sua vida e que está neste 
momento a aproveitá-lo ao máximo. Está a trabalhar 
muito para conseguir fazer alguma coisa deste sonho. 
E gosta de cantar, gosta muito de cantar. Estou aqui 
há dois anos. Quando vim para Lisboa comecei logo a 
trabalhar em estúdio

Sabemos que é apaixonada por tatuagens. Que 
significado tem para si?
Encaro as tatuagens como obras de arte. Tenho três 
tatuagens e duas delas deixei ao critério do tatuador. 
Faço sempre com a mesma pessoa no Algarve. E 
deixo sempre ao critério dele. Peço: “olha, fazes-me 
aqui um desenho e quando tiveres terminado envias-
me para eu ver e confirmo se quero ou não, ou se 
quero alterar alguma coisa”. Mas as duas que tenho 
feitas por ele adorei logo que as vi e disse: vamos 
fazê-las! São obras de arte para mim. A minha 
primeira tatuagem foi quando eu tinha 20 anos e foi 
presente dos meus pais. Foi a tatuagem que tenho na 
mão. São 7 estrelas e são 7 por ser um número que 
faz parte da minha vida e tenho alguma crença nele. 
Está associado a coisas muito boas da minha vida.

Quais os seus sonhos para o futuro?
O meu maior sonho para o futuro é ser feliz, fazer os 
que estão à minha volta felizes e ser feliz a cantar. 
Quero cantar para sempre. Vou trabalhar para fazer 
da música a minha vida.

Aurea
À conversa com...

Aurea chegou e encantou os portugueses com o single "Busy (For Me)" e promete não ficar por aqui 
e continuar a dar cartas na música. Ainda este ano Aurea recebeu um globo de ouro pela estação 
televisiva SIC e pela revista CARAS de “Melhor Interprete Individual” 2010. Com apenas 23 anos, 
carrega na voz um poder que não lhe revela a idade. Pensou ser actriz, e foi enquanto estudava 
Teatro, na Universidade de Évora, que tudo mudou. A jovem alentejana viu a sua voz ser descoberta 
por um colega de faculdade, que encontrou nela um potencial talento. E não se enganou. Dedica-se 
a este novo papel da sua vida a 100% e tem na mãe como sua maior fã.
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Próximos concertos:

6 Outubro - Amadora (Dolce Vita Tejo) 
15 Outubro - Seia 
22 Outubro - Guarda

28 Outubro – Ponta Delgada (Coliseu Micaelense) 
11 Novembro - Porto (Coliseu do Porto) 

18 Novembro - Lisboa (Coliseu dos Recreios)

Curiosidades:
Para mim cantar é... vida

Maior elogio que já ouviste: apaixonei-
me pela tua voz”

Música preferida: Dirty Man, de Joss 
Stone

Um livro: ‘Perfume’ 

Uma viagem: Índia 

Se não fosses cantora, serias... Actriz   

Mini-BI: Áurea Sousa nasceu em 
Santiago do Cacém, no dia 7 de Setembro 
de 1987. Filha de país ligados a música. 
Com apenas 2 anos de idade estabelece 
residência em Silves. No ano de 2005, 
parte para Évora onde inicia a licenciatura 
em Teatro na Universidade de Évora, onde 
frequentou durante 2 anos. Em 2008 
começa a sua aventura no mundo da 
música.

Texto e Edição: Flávia Mota e Neuza Cabral
Agadecimentos: Áurea
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