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FILIPINAS E HONG KONG > Destinos de
praia e de cidade são os preferidos
de Cristina Jorge de Carvalho. A areia
branca de Amanpulo e os contrastes
civilizacionais de Hong Kong
marcaram esta viagem.

> Acabada de chegar do Rio de
Janeiro, com aquela energia positiva
que se cola a nós na Cidade Ma-
ravilhosa, Cristina Jorge de Carvalho
reconhece o seu fascínio pelo Brasil.
“É provavelmente um daqueles paí-
ses a que já fui vezes demais…” Não
porque não adore, claro, mas por-
que cada vez mais dá por si a fazer
contas aos anos e aos locais que
ainda lhe faltam visitar, como a
Austrália, a China, a África do Sul, a
Tanzânia, a Índia… todos na sua lista
de prioritários. Em breve, quer ainda
regressar a Moçambique, país onde
nasceu e do qual tem as me-lhores
recordações: o mar cristalino de água
morna, a areia “farinha” da praia, o
espaço aberto…
É fácil de perceber que são os des-
tinos de praia e as cidades que
realmente lhe enchem as medidas.
E por isso destaca uma viagem ines-
quecível às Filipinas e a Hong Kong.
Pela praia e o resort da paradisíaca
Amanpulo, com uma paisagem e um
pôr-do-sol de cortar a respiração, e
pelos maravilhosos contrastes de
Hong Kong, onde convivem de perto
as milenares tradições chinesas, uma
arquitectura urbana contemporânea
espectacular e um ambiente cosmo-
polita que não fica atrás de Nova
Iorque, “com prédios altíssimos em
que cada andar é um restaurante
diferente, todos fabulosos…” 
Seduzida sobretudo pela cultura,
pela beleza, pela arquitectura e até
pela gastronomia dos países que
visita, Cristina Jorge de Carvalho não
tem por hábito trazer consigo objec-
tos de decoração das viagens que
faz, mas gosta de comprar cesti-
nhos de palha ou panos típicos
dos locais que visita. Fora isso, “só
coisas muito especiais”, reconhece.
Locais a que regressa sempre?
Paris, Londres, Nova Iorque, alguns
locais de Itália, como Roma e a
costa Mediterrânica e o México,
onde se sente “em casa”.

Designer de Interiores formada pela Inchbald
School of Design, em Londres, depois de uma
experiência na área da Gestão, em que se
licenciou, e da abertura do restaurante “Casa
México” em Lisboa, em 1994 (e do qual é
sócia da irmã Isabel Jorge de Carvalho), 
Cristina Jorge de Carvalho abriu finalmente o
seu atelier em 1998, onde desenvolve
projectos de arquitectura e design de interiores:
a sua verdadeira vocação. 
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SUGESTÕES PARA ESTA VIAGEM
> Em cima, máquina fotográfica
Sony Cybershot, 12,1 megapixels,
na Lisbonense Som > Mala em
pele Boss Black, na Hugo Boss
> Chapéu em palhinha, colecção
Cyclades, Lacoste.

Há os locais
que nos
seduzem e que
queremos muito
conhecer. E os
outros a que
regressamos
sempre. Cristina
Jorge de
Carvalho
começa a sentir
que o tempo
lhe falta para
todas as
viagens que
gostaria de
fazer… Viaja
muito. Mas não
tanto como
gostaria.


