
por / by  
Manuel Simões

 Passageiro frequente / Frequent flyer 

CAROLINE FILOU HEUKAMP 
EMPRESÁRIA / ENTREPRENEUR

\\\ A parisiense Caroline Filou Heukamp já 
viveu em vários países da Europa e no Rio de 
Janeiro. Há seis anos deixou-se encantar por 
Lisboa, aprendeu a língua e descobriu que 
existem “marcas lindas e produtos ótimos 
portugueses, mas que não são conhecidos 
aqui e lá fora”. Em 2012 arrancou com a Pois 
Selection, uma entidade cuja missão continua 
a ser promover uma seleção de presentes 
corporativos 100% nacionais (as cadeiras Arcalo 
estão representadas na Alemanha e em França) e 
“construir um pequeno Portugal no estrangeiro”. 

poisselection.com

\\\ The Parisian Caroline Filou Heukamp  
has lived in various European countries and in  
Rio de Janeiro. Six years ago, she fell in love with 
Lisbon, learned the language and discovered that 
there are “gorgeous brands and great products in 
Portugal but they’re unknown both at home and 
abroad.” In 2012, she launched Pois Selection, 
whose mission is to promote a selection of 100% 
Portuguese corporate gifts (Arcalo chairs are 
represented in Germany and France) and “create 
a little Portugal abroad”.
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CIDADES  
COM HISTÓRIA /  
HISTORICAL 
CITIES
\\\ Munique foi a casa desta viajante durante 
nove anos. “Os cenários pintados pelas 
montanhas, perfeitas para serem esquiadas 
no inverno, e pelos lagos, para deliciosos 
mergulhos no verão, são apaixonantes.” 
Perto da natureza e repleta de cultura, os 
seus habitantes deslocam-se de bicicleta. 
Com um clima idêntico, Belgrado mistura 
a atmosfera comunista de outrora com 
a contemporaneidade de agora, “um 
pouco como no filme Good Bye Lenin!”. A 
história da capital sérvia “leva os artistas 
locais a exprimirem o tema da liberdade 
com muita força.” Sobre a atual morada, 
Lisboa é a sua “cidade do coração”.
\\\ Caroline lived in Munich for nine years. “The 
mountain landscapes, which are perfect for 
skiing in the winter, and the lakes that are 
wonderful for refreshing summer dips are both 
marvellous.” Close to nature and brimming 
with culture, residents get around by bike. 
Boasting the same sort of climate, Belgrade 
combines the communist ambience of old 
with a contemporary feel, “a bit like the film, 
Good Bye Lenin!”. The history of the Serbian 
capital “means that local artists express 
the theme of freedom very powerfully.” 
In terms of her current address, she says 
that Lisbon is the “city of my heart”.

MUNIQUE \\\ muenchen.de 
BELGRADO \\\ beograd.rs
LISBOA \\\ visitlisboa.com
 

T  TAP Lisboa / Lisbon u  
Munique / Munich - diário /daily 
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Belgrado / Belgrade 



\\\ O músico Stromae ouve-se muito no universo musical de 
Caroline Filou Heukamp, que é fã do jogo que o belga faz com as 
palavras. Mika também integra a lista dos artistas que dão bons 
espetáculos ao vivo. O autor de “Grace Kelly” nasceu em Beirute, 
no Líbano, e passa sempre uma mensagem positiva nas suas 
canções. E quando ouve a suavidade da música de Caetano 
Veloso, de Gilberto Gil e de Maria Gadú, a empresária sente-se no 
Rio de Janeiro. Gadú atua dia 7 no Clube Atlético Aramaçan, em 
Santo André, no Brasil. De seguida voa para Portugal, para 
integrar o festival Cool Jazz, no dia 23, em Oeiras. Por seu turno, 
Gil junta-se aos cantores Gal Costa e Nando Reis para, em 
agosto, com o projeto Trinca de Ases, subirem aos palcos do 
Citibank Hall em São Paulo (dias 4 e 5) e do Metropolitan no Rio 
de Janeiro (dias 11 e 12). 
\\\ Caroline Filou Heukamp enjoys the music of Stromae and is a 
fan of the Belgian’s wordplay. Mika is another who gives good 
live performances. The voice behind “Grace Kelly” was born in 
Beirut, in the Lebanon, and always transmits a positive message 
in his songs. And when she hears the soft sounds of Caetano 
Veloso, Gilberto Gil and Maria Gadú, this entrepreneur feels like 
she’s back in Rio de Janeiro. Gadú plays on 7th July at Clube 
Atlético Aramaçan, in Santo André, in Brazil. Then she flies to 
Portugal, for the Cool Jazz festival, on 23rd, in Oeiras. In August, 
Gil joins singers Gal Costa and Nando Reis for the Trinca de Ases 
project, performing at Citibank Hall in São Paulo (4th and 5th) 
and the Metropolitan in Rio de Janeiro (11th and 12th). 

Sabor a lar / Tastes like home
\\\ Com saudades do Rio de Janeiro, esta promotora da cultura visual 
portuguesa recorda um lugar que a inspirou na criação da Pois 
Selection: a Casa Mosquito, dirigida por dois franceses, serviu-se de 
artistas locais para a sua decoração vintage. Situada no topo de 
Ipanema, este boutique hotel possui ainda “uma vista maravilhosa”. 
Em Camaiore, na Itália toscana, perto de Lucca, Caroline encontrou a 
Locanda al Colle para festejar os 70 anos da sua mãe. Em família, 
passou uma semana nesta habitação cujo chef se baseia na 
gastronomia italiana. “Está desde o pequeno-almoço a fazer coisas 
incríveis para comer.” As mesas corridas que juntam os hóspedes, 
“como numa família italiana”, apelam ao conceito de comunidade.

RIO DE JANEIRO \\\ casamosquito.com 
LUCCA \\\ locandaalcolle.com 

\\\ Thinking about Rio de Janeiro, this promotor of Portuguese  
visual culture recalls a place that inspired Pois Selection: Casa 
Mosquito, which was run by two Frenchmen, turned to local 
artists to create its own vintage decor. Located at the top of 
Ipanema, this boutique hotel also has “a wonderful view”. In 
Camaiore, in Italy’s Tuscany region, close to Lucca, Caroline 
stayed at Locanda al Colle to commemorate her mother’s 70th 
birthday. Her and the family spent a week here, where the 
house chef creates wonderful Italian cuisine. “From breakfast 
onwards, he makes incredible things to eat.” The long tables 
that bring guests together, “like an Italian family”, appeals to 
the idea of community.

T  TAP Lisboa / Lisbon u Bolonha / Bologna - diário /daily 

Locanda Al Colle 

Gilberto Gil 

Melodias e recados /  
Melodies and messages 

ARTE AUTÊNTICA / 
AUTHENTIC ART 
\\\ A cena artística de Belgrado é muito forte.  
A jovem pintora Maja Djordjevic, que 
recentemente expôs na galeria The Hole, em 
Nova Iorque, explora os efeitos do píxel e 
trabalha com cores fortes. Já as duas 
criadoras servias, a pintora Antea Arizanovic e 
a estilista Jovana Bozovic, através do projeto 
Remake, revisitam a história do país: 
“compram objetos e porcelanas (chávenas e 
pratos) locais antigas e dão-lhe uma nova vida, 
sempre com um toque moderno.” A francesa 
sugere ainda a amiga conterrânea Juliette 
Lepage Boisdron que, entre Basileia e Lisboa, 
para além das telas, produz joias. “Ela viaja 
muito e conta uma história com as peças que 
encontra em cada destino.” A artista morou 
em Lisboa durante quatro anos e criou colares 
a partir da cerâmica de Bordalo Pinheiro. 
\\\ The Belgrade art scene is very impressive. 
The young painter, Maja Djordjevic, who 
recently exhibited at the New York gallery, The 
Hole, explores the effects of pixels and works 
with bright colours. The Serbian creatives, 
painter Antea Arizanovic and fashion designer, 
Jovana Bozovic, revisit the country’s history 
through the Remake project: “they buy old, 
local objects and porcelain (cups and plates) 
and give them a new lease of life, with a 
modern twist.” Caroline also recommends a 
friend and countrywoman Juliette Lepage 
Boisdron who, between Basle and Lisbon, 
produces canvasses and jewellery. “She 
travels a lot and tells a story with pieces she 
finds at each destination.” The artist lived in 
Lisbon for four years and created necklaces 
using ceramics by Bordalo Pinheiro. 

BELGRADO/BELGRADE \\\ majadjordjevic.weebly.com \\\ 
remakehome.net 
BASILEIA/BASLE \\\ juliette8boisdron.wixsite.com/
bijouxbizarres/jewelry 

T  TAP Lisboa / Lisbon u  
Zurique / Zurich - diário /daily 

CHECK LIST 23

\\\ O músico Stromae ouve-se muito no universo musical de 
Caroline Filou Heukamp, que é fã do jogo que o belga faz com as 
palavras. Mika também integra a lista dos artistas que dão bons 
espetáculos ao vivo. O autor de “Grace Kelly” nasceu em Beirute, 
no Líbano, e passa sempre uma mensagem positiva nas suas 
canções. E quando ouve a suavidade da música de Caetano 
Veloso, de Gilberto Gil e de Maria Gadú, a empresária sente-se no 
Rio de Janeiro. Gadú atua dia 7 no Clube Atlético Aramaçan, em 
Santo André, no Brasil. De seguida voa para Portugal, para 
integrar o festival Cool Jazz, no dia 23, em Oeiras. Por seu turno, 
Gil junta-se aos cantores Gal Costa e Nando Reis para, em 
agosto, com o projeto Trinca de Ases, subirem aos palcos do 
Citibank Hall em São Paulo (dias 4 e 5) e do Metropolitan no Rio 
de Janeiro (dias 11 e 12). 
\\\ Caroline Filou Heukamp enjoys the music of Stromae and is a 
fan of the Belgian’s wordplay. Mika is another who gives good 
live performances. The voice behind “Grace Kelly” was born in 
Beirut, in the Lebanon, and always transmits a positive message 
in his songs. And when she hears the soft sounds of Caetano 
Veloso, Gilberto Gil and Maria Gadú, this entrepreneur feels like 
she’s back in Rio de Janeiro. Gadú plays on 7th July at Clube 
Atlético Aramaçan, in Santo André, in Brazil. Then she flies to 
Portugal, for the Cool Jazz festival, on 23rd, in Oeiras. In August, 
Gil joins singers Gal Costa and Nando Reis for the Trinca de Ases 
project, performing at Citibank Hall in São Paulo (4th and 5th) 
and the Metropolitan in Rio de Janeiro (11th and 12th). 

BRUXELAS \\\ facebook.com/stromae 
BEIRUTE \\\ mikasounds.com 
SANTO ANDRÉ \\\ mariagadu.net 
SÃO PAULO, RIO DE JANEIRO \\\ gilbertogil.com.br 

T  TAP Lisboa / Lisbon u Rio de Janeiro (Galeão) - diário /daily  
T  TAP Porto > Rio de Janeiro (Galeão) -  
2 vezes por semana / 2 times a week 
T  TAP Lisboa / Lisbon u Bruxelas / Brussels - diário /daily  
T  TAP Porto > Bruxelas / Brussels - diário /daily
T  TAP Lisboa / Lisbon u São Paulo (Garulhos) - diário /daily  
T  TAP Porto > São Paulo (Garulhos) - 2 vezes por semana / 2 times a week 



\\\ Na delegação da Fundação Calouste Gulbenkian em Paris 
decorre até 27 de agosto a exposição de Graça Morais  
La Violence et la Grâce. Os desenhos, de entre 1982 e 2016, 
focam alguns dos principais temas do percurso da pintora 
portuguesa, como a identidade do lugar onde nasceu: a aldeia 
do Vieiro, em Trás-os-Montes. Foi nesta terra no norte de 
Portugal que encontrou uma iconografia única para expressar 
a sua representação do mundo, enquanto artista e mulher. 
Outra característica dominante na obra de Graça Morais é o 
diálogo entre a pintura e a literatura. Agustina Bessa- 
-Luís e Sophia de Mello Breyner Andresen são algumas das 
escritoras convocadas para o contexto da sua produção.

PARIS \\\ gulbenkian-paris.org 

\\\ Art buffs can enjoy the work of Graça Morais at the La Violence 
et la Grâce exhibition at the Paris delegation of the Calouste 
Gulbenkian Foundation until 27th August. The pictures, which 
date from between 1982 and 2016, focus on some of the 
Portuguese painter’s key themes, such as the identity of her 
birthplace: the village of Vieiro, in Trás-os-Montes. It was here, in 
Northern Portugal, that she encountered a unique iconography 
to express her representation of the world, as both artist and 
woman. Another important aspect of her work is the dialogue 
between painting and literature, which is inspired by authors 
such as Agustina Bessa-Luís and Sophia de Mello Breyner 
Andresen, among others.

GRAÇA MORAIS EM PARIS / GRAÇA MORAIS IN PARIS

O ATLAS 
DOS SENTIDOS /  
ATLAS OF 
THE SENSES
\\\ Na secção da comida orgânica, o carioca 
Zaza Bistro Tropical possui uma carta em que 
prevalece a gastronomia brasileira de fusão. 
O frango com arroz e manga, acompanhado 
por um sumo de fruta, da casa de Ipanema 
preenche-lhe os sentidos. Também na Cidade 
Maravilhosa, em Santa Teresa, encontramos 
o Aprazível. “É num antigo edifício, com 
uma incrível vista sobre a Rio de Janeiro. 
Os pratos são sempre bem apresentados, 
alguns numa folha de banana.” Do outro lado 
do Atlântico, o Königsquelle, em Munique, 
tem na ementa o melhor Wienerschnitzel 
do mundo (a costela de vitela panada é a 
especialidade da capital da Baviera). No 
coração muniquense (Hofstatt), o Oh Julia 
serve cozinha italiana autêntica e fresca. 
\\\ When it comes to organic food, the Zaza 
Bistro Tropical in Rio de Janeiro has a menu 
of Brazilian fusion cuisine. She particularly 
likes the chicken, rice and mango, served 
with fruit juice. In the city’s Santa Teresa 
neighbourhood, we find Aprazível, “an old 
building, with an incredible view over Rio 
de Janeiro. The dishes are always well 
presented, some on banana leaves.” 
On the other side of the Atlantic, the 
Königsquelle, in Munich, serves the world’s 
best Wienerschnitzel (the breaded veal 
chop is the speciality of the Bavarian city). 
In the heart of Munich (Hofstatt), Oh Julia 
serves fresh, authentic Italian cuisine. 

RIO DE JANEIRO \\\ zazabistro.com.br/ 
zazabistrotropical, aprazivel.com.br 
MUNIQUE/MUNICH \\\ koenigsquelle.com, ohjulia.net/
muenchen 

Património mundial / World Heritage
\\\ Caroline visita a sua Paris natal a cada dois ou três 
meses para buscar inspiração. No Marais, existe uma 
interessante concentração de museus, como a Maison 
Européenne de la Photographie. Até ao fim do ano a 
programação celebra a fotografia asiática. A temporada 
japonesa, que termina a 27 de agosto, apresenta uma 
seleção dos fundos fotográficos oferecidos pela 
empresa Dai Nippon Printing Ltd. No mesmo distrito de 
arte existe o Museu Picasso, que “tem um jardim lindo”. 
Dia 3 de setembro é a última oportunidade para visitar a 
exposição temporária “Olga Picasso”. A mostra foca-se 
nas principais telas produzidas entre 1917 e 1935, o 
período em que o pintor foi casado com a bailarina russa 
Olga Kokhlova.

PARIS \\\ mep-fr.org \\\ museepicassoparis.fr

\\\ Caroline visits her hometown Paris every two or three 
months for inspiration. In Marais, there are various 
interesting museums, like the Maison Européenne de la 
Photographie, which celebrates Asian photography until 
the end of the year. The Japanese season, which ends on 
27th August, offers a selection photographic 
backgrounds offered by Dai Nippon Printing Ltd. The 
same art district also has the Picasso Museum, which 
“has a beautiful garden”. 3rd September is the last 
chance to visit the temporary exhibition “Olga Picasso”, 
which focusses on canvasses produced between 1917 
and 1935, when the painter was married to the Russian 
ballerina Olga Kokhlova.

T  TAP Lisboa / Lisbon u Paris - diário /daily  
T  TAP Porto > Paris - diário 
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