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Suplemento integrante do Jornal de Notícias.  
Não pode ser vendido separadamente.

Centro urbano / Famalicão 
Quando a noite cai, há cinema P. 8-9

Café cheio / Braga O café no topo 
de uma colina onde se pode entrar 
a qualquer hora do dia P. 12

Lá fora / Qatar A cidade que quer 
revolucionar o Médio Oriente P. 14

Instalação artística nas ruas da cidade e programa de 
animação cultural estão a arrastar a economia local, 

potenciando investimento noutras áreas de atividade. 
Turistas japoneses lideram comunidade internacional P. 6-7

Guarda-chuvas de 
Águeda abrigam 

novos negócios
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Holofote /  
Patrícia 
Tavares  
Atriz recorda 
com saudade  
a Lisboa  
dos bairros  
e dos afetos 
P. 15
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Patrícia Tavares Aos 41 anos, atriz comenta as mudanças que têm 
acontecido na capital e destaca as tradições que animam a cidade

HOLOFOTE

“A Lisboa onde nasci 
era de bairros e afetos”

Célia Soares 
urbano@jn.pt

A LUZ e o rio Tejo. Para a atriz Patrí-
cia Tavares, que nasceu na capital, 
estas são as duas coisas que Lisboa 
tem de melhor. E “passear pela ci-
dade das sete colinas é, por si só, 
um dia em cheio”. 

Tal como “umas boas sardinhas 
assadas”, Patrícia Tavares elogia 
“os belos pastéis de nata”, que fa-
zem as delícias de portugueses e 
estrangeiros. E, daquela que consi-
dera ser uma cidade de “tradi-
ções”, a atriz destaca, ainda, “as 
marchas populares e o mês de ju-
nho, com especial destaque para a 
noite de Santo António, o padroei-
ro da cidade” que marcou um dos 
momentos mais importantes da 
vida de Patrícia Tavares. “No dia 
que a minha filha nasceu, o meu 
pai e o pai da Carolina foram agra-
decer e acender uma vela ao San-
to António”, partilha.  

Aos 41 anos, a atriz comenta as 
mudanças que a capital tem sofri-
do nos últimos anos. “A Lisboa 
onde nasci era uma Lisboa de bair-
ros, de afetos, de partilha e entrea-
juda”, refere, completando que, 
“infelizmente”, a capital “tem 
vindo a perder a sua gente e a sua 
identidade”. Por isso, há uma cer-
ta tristeza, que advém do facto de 
a cidade “ver partir os seus”.  

Ainda assim, Patrícia Tavares 
mantém uma convicção que faz 
questão de partilhar: “Lisboa será 
sempre Lisboa. E não duvido que 
gosta de ouvir falar outras lín-
guas”, garante, referindo-se à 
multiculturalidade que se sente 
todos os dias nas ruas da capital. 
Aliás, nos últimos tempos, “há 
muita coisa a acontecer na cida-
de”, explica.  

Por fim, destacando novamente 
“as memórias e as tradições”, Pa-
trícia Tavares confessa o que faria 
se lhe fosse dada oportunidade de 
mudar alguma coisa: “Impedia que 
empurrassem os mais idosos”.v

Alfama, bairro  
castiço da capital

“AS TRADIÇÕES” 
Da gastronomia às festivida-
des, Patrícia Tavares diz que o 
que Lisboa tem de melhor se 
resume numa palavra: “tradi-
ções”. E destaca a festa de 
Santo António. 

GESTÃO DA CIDADE 
Se pudesse, a atriz diz que 
“mudava a forma como a cida-
de está a ser gerida e criava 
condições para as gerações 
mais novas permanecerem”.

MIRADOURO DE SÃO  
PEDRO DE ALCÂNTARA

Adepta dos miradouros, Patrí-
cia Tavares assegura que 
“qualquer um” é um lugar 
agradável para apreciar a vista 
e, claro, desfrutar da paisa-
gem. Mas, há um que, de en-
tre todos, ocupa um lugar 
mais especial no coração da 
atriz. “Para mim, o miradouro 
de S. Pedro de Alcântara será 
sempre o meu miradouro”.

O TEJO
Para Patrícia Tavares, passear 
pela cidade das sete colinas é 
sempre sinónimo de “um dia 
em cheio”. E desfrutar da 
“luz de Lisboa” e do rio Tejo 
são dois dos privilégios de 
quem vive na capital. Por 
isso, a atriz recomenda “um 
passeio à beira-rio”, usufruin-
do da paisagem de beleza con-
tagiante que proporciona o 
Tejo.

Apesar de confessar que o mi-
radouro de S. Pedro de Alcân-
tara é o seu miradouro de elei-
ção, Patrícia Tavares garante, 
orgulhosa, que “há mais”. Do 
miradouro de Santa Luzia, ao 
miradouro da Nossa Senhora 
do Monte, passando pelo da 
Graça, a atriz não tem dúvi-
das: “É descobri-los”. E a ver-
dade é que estes têm sido lu-
gares cada vez mais procura-
dos pelos estrangeiros.   

G
O

N
Ç

A
LO

 V
ILLA

V
E

R
D

E
 / G

LO
B

A
L IM

A
G

E
N

S

SANTA LUZIA
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