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FORTALEZA DE MAR E LUZ

Os mais de 34 km de praias e uma extensa cadeia 
de hotéis, restaurantes e serviços turísticos fazem de 
Fortaleza um dos principais destinos turísticos do Brasil

Donny Soares
Contato.donny@gmail.com

Localizada no litoral do Nordeste brasileiro, Fortaleza 
possui mais de 2,4 milhões de habitantes e é 
considerada a quinta cidade mais populosa do país. A 
capital do Ceará é destino certo para turistas nacionais 
e internacionais. Grande parte de suas atrações 
turísticas envolve praias e o sol, que brilha em grande 
parte do ano. 
Entre os lugares mais procurados está a Praia do 

Futuro, conhecida pelas diversas barracas na areia, 
que servem frutos do mar típicos. A Praia Iracema 
é a região onde se encontram as casas noturnas, 
bares e grande parte cultural da cidade. Já a famosa 
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editorialeditorial
Depois de muito trabalho e quilômetros percorridos 
temos a segunda edição da nossa revista na versão 
brasileira. Muito diferente das versões de Ibiza e Miami 
em conteúdo, mas com o mesmo espírito, trabalhamos 
para consolidar a nossa publicação no setor público da 
cidade, e já temos o seu principal suporte comercial e 
de negócios de Fortaleza. Conto com nossa equipe de 
parceiros na cidade. Jornalistas que trabalham todos os 
dias para melhorar nossa publicação e também o apoio 
do Governo do Estado, que aprovou nossa divulgação 
no Aeroporto Pinto Martins. Esta edição também estará 
sendo distribuída em lugares exclusivos como o Hotel 
Orixás e o restaurante Jardim do Alchimist, capas 
dignas de nossa revista por sua contribuição à arte e 
pelo bom gosto.
Como conteúdo temos o orgulho de entrevistar o 
Secretário de Turismo Salmito Filho, a atriz Patrícia Pillar, 
a atleta de kitesurfe Estefânia Rosa, os Djs Vidaloca e 
JP Gonzalles, entre outros.
Em breve estaremos lançando nossa página no 
Facebook para anunciar nossas festas e sunsets nos 
melhores locais da cidade, ao som dos principais djs 
nacionais e internacionais convidados pela nossa 

revista. Nos próximos meses teremos muitas novidades, 
mas agora estamos preparando a edição especial da 
treND Magazine para a Copa do Mundo 2014, que será 
lançada em junho.

Nando Nicassio Editor chefe 

After much work and miles traveled we finally have 
the second edition of our Brazilian version magazine. 
Very different from Ibiza and Miami versions in content, 
but with the same spirit, we work to strengthen our 
publication in the public sector of the city, and we 
already have your primary support commercial and 
business Fortaleza .
Count on our team of partners in the city. Journalists who 
work to improve our publication and also the support 
of the Ceará State Government, which approved our 
launching in Pinto Martins Airport. 
This issue is also being distributed in unique places like 
the Orixás Hotel and the restaurant Jardim do Alchymist, 
worthy covers of our magazine by his contribution to art 
and good taste. In the content we are proud to interview 
the Secretary of Tourism Salmito Filho, actress Patricia 
Pillar, the professional kitesurfer Estefania Rosa, the Djs 
Vidaloca and JP Gonzalles, among others.

We will soon be launching our Facebook page to 
announce our parties and sunsets in the best places in 
town to the sound of the main national and international 
djs, invited by our magazine. Next months we will have 
many new features, but now we are preparing a special 
edition of treND Magazine for the 
World Cup 2014, coming up in June.

Nando Nicassio Editor’s letter

N&D Magazine
www.nightanddaymag.com
Night&Day Communication s.l.
C. Jacint Aquenza, 13 (Bajo A)
07800 Ibiza (Baleares)

TreN&D magazine 
Facebook -Trend magazine brasil
Editorial & Marketing Contact 
Fernando Nicassio
+85 894 38 874 oi
+85 980 10 601 tim
nando@nightanddaymag.com
nandoghoa@gmail.com

Fortaleza
Excecutive sales
Danielle Gondim de Macedo
+55 85 92459922 claro
+55 85 89438874 oi

Ibiza
Christian Dori   +34 656 373 792
info@nightanddaymag.com

Formentera 
Thomas Dori   +34 633 880 086
thomas.dori@nightanddaymag.com

Graphic Design
Andrea Corrà

Journalism
Donny Soares

Giselle Nunez Azevedo
Lua Santos
Thiago  Mancha
Fernando Nicassio

Translations
Gislle Nunez Azevedo
Matias Nicassio

Photographs
Fernando Neme
Fernando Nicassio
Andre lima
Aron Rocha
Gustavo Pellizon
Ciro Sf Gomes

Special thanks
Danielle Gondim de Macêdo
Felipe Correia
Giorgio Bonelli
Jan HonzaBednar 
Peter Mejlhus
Andres Cuadrado
Joao Carlos Gomes de Oliveira
Gustavo Cruz
Salmito Filho
Jp Gonzalles
Anastacia Duarte
Stefania Rosa
Patricia  Pillar
Patricia Lira
Jordi Vidaloca

www.uaubrazil.com
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Praia do Mucuripe conhecida por seus pescadores e 
jangadas. E, para quem gosta de uma boa caminhada, 
a Avenida Beira Mar é o endereço da tradicional feira 
de artesanatos.

Nos últimos anos, a capital cearense vem investindo 
em infraestrutura. O Centro Dragão do Mar de Arte 
e Cultura é um bom exemplo disso, o espaço de 
arquitetura moderna reúne teatros, cinema, galerias 
de arte é o principal centro cultural do Estado. Já o 
Beach Park, maior parque aquático do Brasil, possui 
moderníssimos tobogãs de água distribuídos em uma 
área de mais de 180 mil 
m² é destino certo para 
quem visita do Ceará. 

Em Fortaleza é 
possível encontrar 
uma gastronomia 
diversificada. São peixes, 
camarões, lagostas, 
caranguejos e comidas 
do sertão - à base de 
carne-de-sol, de carneiro, 
macaxeira e feijão de 
corda -, que ocupam 
lugar de destaque nos 
cardápios dos melhores 
restaurantes, que se 
concentram nos bairros 
de Varjota e Aldeota. Na 

hora da sobremesa, destaque para 
as tradicionais sorveterias, repletas 
de sabores exóticos. E para o lanche 
da tarde, o Centro das Tapioqueiras 
de Messejana, é uma boa pedida. 
Cidade-sede da Copa do Mundo FIFA 
2014 Fortaleza possui dois grandes 
estádios para receber jogos dos 
campeonatos nacionai e regionais, 
são eles o Estádio Governador 
Plácido Castelo, o famoso Castelão, 
e o Estádio Municipal Presidente 
Vargas, ou simplesmente PV. O 
Castelão foi modernizado e ampliado 
para receber os jogos da Copa das 
Confederações Brasil FIFA 2013 e da 
Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014. 

A nova Arena pode receber mais de 58 mil torcedores. 
Em junho, durante a Copa do Mundo, a capital cearense 
receberá jogos de seleções importantes como Brasil, 
México e Uruguai. 

MOBILIDADE URBANA

A Copa do Mundo Brasil FIFA 2014 já entrou no 
período de contagem regressiva; entre as principais 
obras de mobilidade urbana, em Fortaleza, estão o 
Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) Parangaba/Mucuripe, 
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estações do VLT, e obras de melhoria nas avenidas 
Alberto Craveiro, Paulino Rocha, Via Expressa e Raul 
Barbosa e rotatória do Castelão. Além das obras de 
mobilidade, a obras de melhoria do Porto do Mucuripe 
e do Aeroporto Internacional Pinto Martins. 

Over 34 km of beaches and plenty of hotels, restaurants 
and tourist services make from Fortaleza one of the 
main tourist destinations in Brazil. Located on the 
coast of Ceará, Fortaleza has more than 2.4 million in 
habitantes and is considered the fifth most populous 

city in the country. The capital is a 
famous national and international 
tourist destination. Much of its 
attractions involves tourist beaches 
and the sun, which shines most of 
the year. One of the most popular 
beaches is Praia do Futuro , known 
for the various barracas, serving 
typical seafood. Praia de Iracema 
is the main beach, where are the 
nightclubs, bars and great cultural 
places. Praia do Mucuripe is known 
for its fishermen and the jangadas 
on the beach. And for those who like 
a good walk, the Beira Mar Avenue 
is the address of the traditional 
handraft fair, that happens at night. 

FORTALEZAFORTALEZAFORTALEZAFORTALEZA

In the last few years, a lot of money has been invested 
in Ceará. 
The Center Dragão do Mar de Arte e Cultura is a good 
example. A modern theater, cinema, art galleries are 
some parts of the main cultural center of the city. When 
it comes to the coast, Beach Park, the largest water 
park in Brazil, has an ultra-modern water slides spread 
in an area over 180,000 m². With all these attractions, 
now the park is a right destination for tourists. In 
Fortaleza you can find a diverse gastronomy. Fresh fish, 
shrimps, lobsters, crabs and the typical food: sun-dried 
meat, ram, macaxeira and beans - occupy a prominent 
place in menus in the best restaurants, that are located 
at the neighborhoods of Varjota and Meireles. 
After try the dishes, for dessert you can try the traditional 
ice cream places, full of exotic flavors. 

And for an afternoon snack, the center of Tapioqueiras, 
at Messejana, is a must see. Host city of the FIFA 2014 
World Cup Fortaleza has two large stadiums to host 
matches of the NationaI and regional championships. 
One is the Governador Plácido Castelo Stadium, the 
famous Castelão, and the samller one is the Municipal 
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cidades com grande potencial turístico, por causa 
de suas praias, assim como Fortaleza. As três 
cidades também apresentam uma intensa vida 
noturna, em que o entretenimento e o setor de 
serviços surgem como principais atrativos.

O que você acha da abertura de empresas com 
investimentos estrangeiros em Fortaleza? Fortaleza 
é uma cidade rica para investimentos no setor 
turístico, diante de suas belezas naturais e 
espírito hospitaleiro da sua gente. Não raras são 
as situações de turistas estrangeiros que visitam 
Fortaleza e acabam se apaixonando pela cidade. 
Alguns acabam abrindo novos mercados para 
o turismo de Fortaleza, o que tem a simpatia 
do próprio fortalezense, desde que esses 
investimentos estejam de acordo com a legislação 
brasileira.

Como foi a experiência da Copa das Confederações na 
capital cearense? Qual foi o balanço? Fortaleza foi o 
primeiro destino de turistas estrangeiros, durante a 
Copa das Confederações, além da segunda cidade 
a receber mais turistas brasileiros. Além disso, 
Fortaleza teve a segunda maior média de público 
das cidades-sede da Copa das Confederações, 
superior a 50 mil torcedores, por jogo. Tudo isso 

Você é natural de Fortaleza?
Sim, nasci em Fortaleza, em 15 de outubro de 1974.

Qual é a sua contribuição para a cidade de Fortaleza?
Qual é o seu trabalho? Quais são as suas responsabilidades?
Sou vereador licenciado e atualmente secretário de Turismo 
de Fortaleza. Antes mesmo de ingressar na vida pública, 
trabalhei em projetos para a melhoria da qualidade de vida 
da população. Como vereador de Fortaleza e presidente 
da Câmara Municipal (2009/2010), elaborei o projeto 
Pacto por Fortaleza, que discutiu os principais problemas 
da cidade e construiu uma agenda propositiva. Há quinze 
meses, estou secretário de Turismo de Fortaleza, com o 
propósito de resgatar o potencial turístico do município e, 
ao lado do trabalho do prefeito Roberto Cláudio, viabilizar 
uma Fortaleza melhor para o turista e para a população 
da cidade.

Alguma vez você já esteve em Ibiza ou Miami? O que você acha 
de semelhante entre as duas cidades e Fortaleza? Sim, são 

SALMITOFILHOSALMITOFILHO
FORTALEZAFORTALEZA

Presidente Vargas Stadium, aka PV. The Castelão was 
modernized and expanded to receive the games of 
FIFA Confederations Cup Brazil 2013 and World Cup 
FIFA Brazil 2014.  The new Arena may receive more 
than 58 000 fans. In June, during the World Cup, 
the capital of Ceará receive important teams, such 
as Mexico, Uruguay and, of course, Brazil. Urban 
Mobility The World Cup Brazil 2014 FIFA has entered 

the countdown period; among the major works of 
urban mobility, in Fortaleza , are the Light Vehicle Rail 
Transit ( LRT ) Parangaba / Fortaleza, the LRT stations, 
and improvement works in important avenues like: 
Alberto Craveiro, Paulino Rocha, Raul Barbosa and Via 
Expressa. Besides the works of mobility in town, works 
to improve the Port of Fortaleza and Pinto Martins 
International Airport are also been doing.
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só foi possível porque Fortaleza 
e a sua gente trabalharam para 
receber torcedores de várias partes 
do mundo. A segurança pública 
e a mobilidade urbana, durante a 
realização da Copa, mostraram que 
estamos no caminho certo para o 
maior evento esportivo do mundo, 
que é a Copa do Mundo, já no mês 
de junho.

No que se diz respeito às transformações 
que a cidade está vivendo, em questões de infraestrutura, 
quais projetos mais relevantes? Que pontos turísticos 
serão revitalizados? O cartão-postal de Fortaleza é a 
Beira Mar. Iniciamos as obras de requalificação na 
Beira Mar, há um ano, inclusive com a construção de 
um novo espigão, que servirá como atracadouro, e 
um moderno Mercado dos Peixes. As obras da Nova 
Praia do Futuro devem ser concluídas até a Copa, mas 
já entregamos no fim de 2013 a primeira etapa, assim 
como também concluímos a requalificação da Avenida 
Monsenhor Tabosa, um moderno passeio de compras 
com padrão internacional.

Quais são suas expectativas para a Copa do Mundo? Como 
Fortaleza se prepara para o Mundial? A experiência da 
Copa das Confederações mostrou que Fortaleza está 
preparada para o maior evento do mundo. Dados da 
Empresa Brasileira de Turismo (Embratur) apontam 
que Fortaleza será o maior destino de turistas no 
Nordeste, durante o período da Copa, com cerca de 
280 mil visitantes.

O que gostaria de recomendar aos estrangeiros que visitam 
Fortaleza? Que aproveitem ao máximo as nossas praias, 
o nosso artesanato, a nossa culinária e desfrutem da 
hospitalidade e da alegria do nosso povo. Fortaleza é 
a capital nacional do humor e possui uma das noites 
mais movimentadas do planeta.

SALMITO FILHO INGLES   
Are you born in Fortaleza?
Yes, I was born in Fortaleza , on October 15, 1974 .

How you contribute to your city? What is your work? 
What are your responsibilities? I’m licensed councilor 
and currently Secretary of Tourism in Fortaleza. Even 

Have you ever been to Ibiza or Miami? What do you think similar between the two 
cities and Fortaleza? Yes, these cities have great tourism potential because 
of their beaches. The three cities also feature an intense nightlife in the 
entertainment industry and the services emerge as main attractions .

What do you think of the opening of companies with foreigners investments in 
Fortaleza? Fortaleza is plenty of options to investments in tourism sector 
due to the people that are naturally hospitable and the natural beauty. 
There are many cases of foreign tourists visiting Fortaleza and end up 
falling in love with the city. Some end up opening new markets for tourism 
in Fortaleza , which has the sympathy of Fortaleza people, provided that 
such investments comply with Brazilian legislation .

How was the experience of the Confederation Cup in the capital of Ceará? What 
is the feedback? Fortaleza was the first destination for foreign tourists in the 
Confederation Cup and the second city to receive more Brazilian tourists. 
Additionally, Fortaleza had the second highest average public of the host 
cities of the FIFA Confederation Cup, more than 50,000 fans per game. 
All this was only possible because Fortaleza and its people worked to 
host tourists from all around the world. Public safety and urban mobility, 
while holding the Cup, showed that we are on the right path to the biggest 
sporting event in the world, which is the World Cup, that takes place next 
month.
About the transformations that are happening in the city, all the infrastructure 

issues, which projects are more 
relevant? Which tourist places will 
be revitalized? The postcard from 
Fortaleza is Beira Mar. We´ve 
started the works of requalification 
in Beira Mar a year ago, including 
the construction of a new seawall, 
which will serve as moorings, and 
a modern Fish Market. The works 
of new Praia do Futuro should 
be done by the World Cup, but 
we have finished, at the end of 
2013, the first stage, as well as 
completed the redevelopment 
of Monsenhor Tabosa Avenue, 
a modern shopping street with 
international standard.

What are your expectations for 
the World Cup? How Fortaleza is 
getting ready for the event now? The 
experience of the Confederation 
Cup showed that Fortaleza is 
prepared for the biggest event in 
the world. The official Company 
of Brazilian Tourism (Embratur) 
indicates that Fortaleza will be 
the largest tourist destination of 
Northeast Brazil during the World 
Cup, with about 280 thousand 
visitors .

What I would recommend to 
foreigners visiting Fortaleza? Enjoy 
our beaches as much as you can. 
Local handicrafts, our cuisine 
and enjoy the hospitality and the 
joy of our people. Fortaleza is the 
national capital of humor, and has 
one of the most busiest nights in 
the world.

before joining public life, I worked in projects to improve 
the quality of life of the population. As councilor and 
president of the Câmara Municipal (2009/2010) I´ve 
worked on a project called Pacto por Fortaleza, wich 
was a discussion about the main problems of the city  
and a agenda was proposed. In the last fifteen months, 
I am Secretary of Tourism of Fortaleza, with the purpose 
of rescue the tourist potential of the city and working 
with the mayor Roberto Claudio, improve Fortaleza for 
tourists and the local inhabitants.
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Oásis Atlântico Imperial4
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Praiano Hotel
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HANDARA
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JOLIE
R DE SOL
MEIA SOLA
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H.STERN
DONDOCA'S
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compras shopping

TELEFONOS UTEIS
EMERGENCY NUMBERS

Aeroporto Pinto Martins: 
33921030 - 33921200
Terminal Rodoviario Joao 
Tome: 32301111
Informador popular: 31124144
AMC/Traffic Departament: 
32547214
Bombeiros/Firefighter: 193
Disk denuncia: 181
Decon/Consumers Defense 
Dept: 34524507
Delegacia de Protecao ao 
Turista: 31012488
Defensa Civil: 199/30662336
Policia imigracao-Delemig: 
32774927
Delegacia da mulher: 
31012495
Policia Federal: 33924900
Policia civil: 31017300
Policia militar: 31013546
Cagece: 08008501995
Detran(pericia) 154
Disk denunciaExplor.Sexual 
de crianças e adolescentes 
Estadual 0800-285-0880
Disk quemados/Burn 
emergencies:32555016
Hospital hospital: 31013209

Boi Negro

SubSolo

Hotel Comfort inn
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Gran Marquise Hotel

Av Beira Mar 3980
Praia de Mucuripe
 +55 (85) 4006.5207
www.granmarquise.com.br

Luzeiros hotel 

Av Beira Mar 2600
Praia de Meirelles
 +55 (85) 4006.8585
www.hotelluzeiros.com.br

Marina Park hotel

Av Presidente Castelo Branco 400 
Praia de Iracema
 +55 (85) 4006.9595
www.marinapark.com.br

Oasis Atlantico

Av Beira Mar 2500
Praia de Meirelles
 +55 (85) 4009.2800
www.oasisatlantico.com.br

1

52

11

442

342

34
36

37

38

27

43

28

66

31

33
32

30
29

40

10 55

41
935

56

39

1   Mercado dos Pinhões
2   Ponte dos Ingleses
3   Centro Cultural Dragão do Mar
9   Mercado Central
10 Centro de Turismo - Cetur
11 Av. Monsenhor Tabosa
27 Teatro José de Alencar
28 Praça do Ferreira - Casa do Turista
29 Palacete Ceará (Caixa Econômica Federal)
30 Praça Gal. Tibúrcio
31 Igreja do Rosário
32 Palácio da Luz (Academia Cearense de Letras)
33 Museu do Ceará
34 Paço Municipal de Fortaleza (Pq. Dom Delgado)

35 Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção
36 Cine São Luís - Centro Cultural Sesc
37 Museu das Secas
38 Igreja do Carmo
39 Secretaria da Fazenda
40 Estação Ferroviária João Felipe
41 Teatro São José
42 Biblioteca Pública
43 Sobrado Dr. José Lourenço
44 Estoril
52 Estátua de Iracema (Praia de Iracema)
55 Farol Novo do Mucuripe
56 Passeio Público
66 Auditório da FIEC

Informações turisticas
MAPA
MAP
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Villa Mayor hotel 

Av Visconde de Maua 151
Praia de Meirelles
 +55 (85) 3466.1900
www.villamayor.com.br

Othon Palace

Av Beira Mar 3470
Praia de Meirelles
 +55 (85) 3466.5500
www.othon.com.br

Seara Praia hotel 

Av Beira Mar 3080
Praia de Meirelles 
 +55 (85) 4011.2200
www.hotelseara.com.br

Brasil Tropical

Av da Aboliçao 2323
Praia de Meirelles
 +55 (85) 3266.7768
www.brasiltropical.com.br

Mareiro hotel

Av Beira Mar 2380
Praia de Meirelles
 +55 (85) 4008.2200
www.mareiro.com.br

Praiano hotel

Av. Beira Mar 2800
Praia de Meirelles
 +55 (85) 4008.2200
www.praiano.com.br

Beira Mar hotel

Av Beira Mar 3130
Praia de Meirelles
 +55 (85) 4009.2000
www.hotelbeiramar.com.br

Comfort hotel

Rua Frei Mansueto 160 
Praia de Meirelles
 +55 (85) 4006.4800
www.comfortinn.com
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THEATRO
ALENCAR

THEATRO
ALENCARM A G A Z I N E

O GRANDIOSO THEATRO
JOSÉ DE ALENCAR

Referência artística e turística nacional, o Theatro José 
de Alencar desempenha importantes papéis na vida 
cultural do povo cearense.

Donny Soares
Contato.donny@gmail.com

Considerados um dos principais símbolos da cultura 
cearense, o Theatro José de Alencar é palco de 
grandes espetáculos e atividades artísticas. Presente 
na vida cultural dos cearenses, o espaço é destino 
certo para quem visita Fortaleza. Inaugurado em 17 
de junho 1910, o teatro-monumento traz em seu nome 
uma homenagem a um dos maiores escritores do 
Ceará, José de Alencar, autor de livros como “Iracema” 
e “O Guarani”.

O TJA, como é carinhosamente chamado por muitos 
fortalezenses, possui arquitetura diversificada: a 
edificação apresenta uma sala de espetáculo no 
estilo art noveau, estilo decorativo que ficou bastante 
conhecido entre os anos de 1890 e 1910. Na sala 

de espetáculos principal, há capacidade para receber 
cerca de 800 pessoas, que ficam distribuídas em 
três andares diferentes, além do solo. Os jardins do 
Theatro, assinados pela famoso arquiteto paisagista 
Burle Marx, têm capacidade para mais de mil pessoas. 

O TJA possui um auditório de 120 lugares, foyeur, 
espaço cênico a céu aberto e o prédio anexo, com 
2.600 metros quadrados, que sedia o Centro de 
Artes Cênicas (CENA), o Teatro Morro do Ouro, com 
capacidade para 90 pessoas, a Praça Mestre Pedro 
Boca Rica, com palco ao ar livre e capacidade para 
600 pessoas, a Biblioteca Carlos Câmara, a Galeria 

Ramos Cotôco, quatro salas de estudos 
e ensaios, oficinas de cenotécnica, de 
figurino e de iluminação, abrigando 
ainda a Orquestra de Câmara Eleazar de 
Carvalho e o Curso Princípios Básicos 
de Teatro e Circo.

Para quem deseja conhecer um pouco 
mais da beleza do Theato José de 
Alencar, pode participar de uma visita 
guiada ou assistir aos espetáculos 
oferecidos pelo equipamento cultural. 
Todos os meses a Secretaria de Cultura 
do Ceará lança uma programação 
diversificada e com atrações que vão 
além dos palcos. Vale ressaltar que 
o Theatro é um dos pontos turísticos 
representados no pôster que divulga 

M A G A Z I N E

Fortaleza como uma das sedes da Copa do Mundo 
Brasil FIFA 2014.
The beautiful Jose Alencar Theater is one of the 
most important venues in Fortaleza. Built with steel 
imported from Glasgow, Scotland, it was opened on 
June 17th 1910 since then it’s stunning 
art nouveau design and architecture has 
made it perhaps the most important 
cultural and touristic site in Ceara. The 
theatres namesake is one of the most 
famous writers to have come from 
Ceara, Jose de Alancar, who’s works 
include ‘Guarani’ and ‘Iracema’.

Behind it’s showy stained glass and 
art nouveau facade lies a glittering 
theatre with a capacity of 800  spread 
over 3 floors. Outside there is a further 
amphitheater with seating for 1000, built 
by the famous Brazilian architect and 
landscape gardener Burle Marx.

Theatro JOSÉ de ALENCARTheatro JOSÉ de ALENCAR
The theatre has a ground floor 
auditorium that seats 120. In-
between the theatre and the 
foyer there is a scenic courtyard 
where one can look upon the 
fancy forefront upon arrival. 
Within the theatre complex 
there are meeting rooms, the 
Carlos Hall library and the 
Ramos Gallery. The theatre is 
also the meeting point for the 
cinematic group CENA, the 
orchestra “Orchestra Eleazer 
de Carvalho” and the Fortaleza 
virus and theatre company 
which offers basic training in 
both.

For those of you who would 
like to see the beauty of this 
theatre first hand guided tours 
are offered daily, or of course 
you could you could choose to 
go and watch one of the many 
culturally diverse shows put on 

by the Secretary of Culture shown in the Jose Alencar 
Theatre.

phone: + 55(85) 3101.2567
www.secult.ce.gov.br
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Localizado no jardim de uma grande 
casa de época, o Jardim do Alchimist 
vai transportar você a um mundo cheio 
de  boas sensações.
Com a marca de  Giorgio Bonelli, o 
charme e o bom gosto, a decoração 
traz elementos da cultura nordestina 
que fazem parte da estrutura bem 
diferenciada do local entre plantas e 
fontes de água .

A proposta gastronômica oferece novas 
tendências internacionais a cargo do 
Chef executivo Danilo Allochis, que tem 
uma proposta moderna e mediterrânea 
com adaptações de ingredientes locais, 
criando una seleção de pratos baseados 
em receitas do Brasil e do Ceará, além 
das mais delicadas tradições italianas.

Os  diferentes espaços tanto interiores 
como exteriores assim como também 
uma tenda árabe que completa o jardim, 
nos permite  desfrutar de jantares mais 
íntimos. Sem dúvida é um restaurante de 
referência que respira arte e luxo no meio 
da cidade, fazendo da sua experiência  
inesquecível.

Jardim do Alchymist é um restaurante que respira o estilo 
clássico Europeo e combina com a beleza natural da 
região de Ceará e suas maravilhas tropicais. O resultado 
é uma mistura de dois estilos compatíveis que criam 
um ambiente único, no coração da cidade do Fortaleza.

JARDIM DO 
ALCHYMIST

JARDIM DO 
ALCHYMISTM A G A Z I N E M A G A Z I N E

Jardim DO AlchymistJardim DO Alchymist
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Jardim Do Alchymist

Rua Barão de Aracati,801 Aldeota
 (85) 3181-6070

De ter. A sab. Das 18h a oh30  Dom. Das 12h as 17h

www.jardimdoalchymist.com

JARDIM DO 
ALCHYMIST

JARDIM DO 
ALCHYMISTM A G A Z I N E M A G A Z I N E

Jardim do Alchymist ( Alchymist´s Garden) is a classic 
restaurant that combines the best european style and 
blends with the natural beauty of the region of Ceará 
and its tropical wonderland. The result is a mix of two 
compatible styles that create a unique place in the heart 
of Fortaleza city.  Located in the garden of a large period 
house, the Jardim do Alchimist will take you to a world 
full of good feelings. With the brand of Giorgio Bonelli, 
wich means charm and good taste, the decor brings 
elements of the Brazilian Northeastern culture- all part 
of the different structure of the restaurant, between 
plants and fountains.

The gastronomic proposal offers new international 
trends in charge of Executive Chef Danilo Allochis, 
which means a modern Mediterranean cousine with 
local ingredients, creating a special selection of dishes 
based on recipes from Brazil and Ceará , in addition to 
the more delicate Italian traditions.

The different spaces both indoors and outdoors as well 
as an Arab tent which completes the garden allows 
us to enjoy more intimate dinners. No doubt it is a 
restaurant that offers art and luxury in the middle of 
the city, making your experience unforgettable.

Fotos: Fernando Neme
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concordo junto com Peter, eu cuidei 
da arquitetura e design para ser 
bem familia MUDA. Temos toques 
iguais como iluminacao, bar e 
messas altas fora. Quem conhece 
ambos restaurantes sabe que dar 
para ver que sao da mesma familia. 
Aqui na Osvaldo Cruz 919 e mais 

urbanizado, bem maior com parte 
climatizada e parte de jardim igual 
matriz. Estamos pronto para subir 
encima tambem onde vai ser uma 
surpresa bem bacana em breve ... 

Qual foi o caminho para chegar até 
aqui? Caminho para chegar aqui 
foi simplemente trabalho, escolhas 
certas, boa equipe, experienca, 
boa sorte etc. 

Quais as principais diferenças entre 
o seu restaurante e os demais, em 
Fortaleza?
Principais diferencas de Muda 
com outros restaurantes vou 
deixar com clientes para decidir 
sozinhos. Fortaleza tem varios 
restaurantes de alta qualidade 

mais tem muitisimos mal tambem. 
Todo dono gostaria de falar 
meu restaurante e melhor, mais 
depos vc chega um lugar e cada 
churasceria tei uma placa gigante 
com letra - meljor na cidade... 
Cada um tem seu gosto e com 
certeza cada um feiz melhor de 
seu jeito, quem e meljor dificil falar. 
Importante e agradecer maioria de 
essa multidao. Mais, sempre nos 
todos temos tempo para MUDAr...

Quais os planos para o futuro?
Planos para futuro - como um 
amigo fala, menininho MUDA 
Fortaleza nasceu agora e precisa 
ser cuidado, ainda estamos 
trocando fraldas todos os dias... 
Mais um dia vai comercar andar, 
falar e pensar sem precisar da 
ajuda dos pais - ate isso acontecer 
nao tenho muitos planos alem 
disso, depois ninguem sabe. Eu 
nao fui no Rio ainda, mais falam 
que esta muuuuuuito bonito la 
hahaha 

O que você acha da nossa revista?
Revista treND eu nao gosto, 
Nando tampoco, ele fala muito, 
mais entrevista foi prometida eu 
vou nessa !!!!!! RsRsRsRs

What’s your name?
My name is Jan Bednar 

Where are you from?
I was born in Prague, Czech 
Republic. 

Tell us how you decide to start with 
the restaurant and why this name.
I studied hospitality management 
and have been working in 
restaurants for a long time. Before 
decided to open Muda I travelled 
around the world, working as a 
kite instructor, for 7 years. This 
is why I first came to Brazil. And 
then, one day a student told me 
that I had a bright future working 
in restaurants in Brazil. I realize it 
was an opportunity and tried. I was 
31 at this point and he was right! 
I first started opening a little bar at 
the beach, in Cumbuco, 

Qual o seu nome? 
Meu nome e Jan Bednar / Jan 
em tcheco e igual Honza mais 
maioria das pessoas me chamam 
simplesmente Jon... 

De onde você é?
Eu nasci em Praha - capital da 
republica tcheca. 

Conte-nos como nasceu o seu 
restaurante, como surgia a ideia do 
nome?
Eu estudei hotelaria, trabalhei em 
restaurantes muito tempo maior 
parte do tempo fora da cozinha 
mais sempre me interessei por 
gastronomia. Antes comercar com 
MUDA eu tentei viajar e passar 
mais tempo nas praias do mundo, 
trabalhei como instructor de kite 
por 7 anos e isso que me trouxe 
pora o brasil - um belo dia meo 
estudante falou para mim que nao 
tinha muito futuro com isso que eu 

faco e apareceu a oportunidade e 
eu tentei. Tinha 31 ano na  epoca 
e ele tinha razao! Comercei na 
praia mesmo com pequeno bar, 
depois aluguei casa no centro do 
Cumbuco, derrubei e com pouca 
grana de kite e de ajuda da familia 
construi primeiro Muda. Demorou 
3 anos dificeis para evoluir e chegar 
ate onde esta agora, mais 2 anos e 
agente esta aqui na Aldeota com 
outro restaurante. Mais agora me 
juntei com meo amigo que viro o 
socio aqui na cidade. Ele, Peter 
Mejlhus, e denamarques e esta 
grande ajuda para nao pegar todo 
sufoco sozinho!!! 
Porque Muda - nome simples 
que eu encontrei em dicionario 
portugues, achei diferente, facil 
de lembrar e facil para criar meo 
logo. Por primeiro queria MUDAr 
gastronomia em Cumbuco, depois 
fiquei sabendo que pode ser 
MUDA de planta e depois fiquei 

sabendo que MUDA e uma mulher 
que nao fala tambem... Mais 
inicio foi pensando na MUDAnca 
mesmo hahaha

Que tipo de comida você tem a 
oferecer no estabelecimento?
Cardapio que eu montei e 
cardapio curto com cada prato 
diferente, do jeito que eu gosto no 
restaurantes, facil para escolher. 
Estamos prestando atencao 
na presentacao, qualidade de 
ingredientes, cozimentos etc. 
todo para dar um produto em final 
bem equilibrado, bonito e com 
gosto bem agradavel que sai, o 
deveria sair sempre iqual qualquer 
dia voce voltar. Tudo junto 
com ambiente bem moderno e 
customizado que MUDA oferece, 
nao deveria dar erro ...Estamos 
recebendo clientes para almoco 
todos os dias e para jantar MUDA 
Fortaleza fecha solmente 2da feira 
a noite. Cozinha atende clientes 
ate 23.00 - na 6ta e sabado ate 
00.00. Temos programas cada 
4ta, 6ta e sabado a noite, happy 
hours... Contacto para reservas no 
Osvaldo Cruz - tel 3046.8946
No Cumbuco abri solamente para 
Jantar e fecha cada segunda. 
Tamben fecha por temporada 
normalmente no careneval e reabri 
sempre durante Maio. Contacto 
para Cumbuco tel 81713878 

Layout de restaurante gente 
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Restaurante Vojnilô
Rua Frederico Borges,

409 Varjota - Fortaleza - Ceará

www.vojnilo.com
contato@vojnilo.com

+55 (85) 3267.3081
+55 (85) 9998.8240

           Siga-nos:  “Os olhos falam mais que as palavras.”

praia?

my family helped me to build this 
one, because the place was a 
little house before. It took me 3 
hard years to get where I’m now, 
more 2 years and now we’ve just 
opened one restaurant in Aldeota.
Here in town is better because 
I have a friend as my business 
partner, the Danish Peter Mejlhus.
He’s a huge help for me! Why 
Muda? It’s a simple name I found 
in Portuguese dictionary, thought 
is  different and easy to remember. 
First of all, I wanted to change food 
in Cumbuco, and “mudanÁa” is 
change in portuguese. So I was 
thinking of changing.

What kind of food do you offer? 
I did the menu offering each 
dish differently, the way I like in 
restaurants, easy to choose.
We focus on the presentation, 
ingredients quality, the way we 
cook, etc. All to give the product 
a well balanced, beautiful and 
pleasant taste that goes well and 
should always be the same,any day 
you return. All offered in a modern 
and customized environment that 
Muda offers to you. We recieve 
clients for lunch  and dinner every 
day; Muda Fortaleza only closes on 

Monday night. The kitchen serves 
customers until 23:00 - Saturday 
until 00:00. We have happy 
hours every Wednesday, Friday 
and Saturdays night. Contact for 
bookings in Osvaldo Cruz, call to 
3046.8946
In Cumbuco we only open for 
dinner and close on Monday. 
We also close at low season 
and reopen in May. Contact in 
Cumbuco is 8171-3878.
Layout of the restaurant we made 
together with Peter, I took care of 
the architecture and design for 
us to have Muda style.Both have 
equal touches like lighting , bar and 
high tables outside. Those who 
know both know restaurants can 
see they are from the same family. 
Here in Osvaldo Cruz 919 is more 
urbanized, much bigger, with a 
conditioned area, and the garden 
is the same as the Cumbuco one. 
We are ready to build upstairs and 
soon this will also be a very nice 
surprise.
How was the journey to get here? 
The path to get here was just 
work, right choices, good staff, 
experience, good luck...

What are the differences between 
your restaurant and others in 

Fortaleza? 
I’ll let that question to the 
customers themselves. There 
are so many good restaurants 
here. Fortaleza has several high 
quality restaurants but a lot of 
bad restaurants too. Every owner 
would like to say “my restaurant is 
the best”, but you can see this in 
huge signs- “melhor da cidade”. 
Everyone has his own taste and 
definitely everyone does what can 
do best, but who is the best it’s 
hard to say. And most important 
is delight part of this crowd. But 
we all always have time to change 
(mudar in portuguse). 

What are your plans for the future? 
Muda Fortaleza has just started 
now and I gonna take care of it. It’s 
like a child who is just born but soon 
will start walking and speaking. 
Until that day I don’t have many 
plans. In the future I wanna go to 
Rio de Janeiro. I haven’t been there 
yet so I’ll probably go visit the city, 
because everyone said me is really 
beautiful. 

What do you think of our magazine?
I don’t like treND Magazine, 
Nando either, but he promised the 
interview and here we go. lololololol 
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JOÃO DO 
BACALHAU

JOÃO DO BACALHAU
João de Oliveira nasceu em Angola, cresceu em Lisboa, mas 
fincou raízes em Fortaleza há mais de vinte anos. Quando 
inaugurou seu restaurante na capital cearense, em 2006, ele 
fez questão de integrar o salão à cozinha. Para isso, abriu uma 
grande janela na parede que divide esses dois ambientes. “Acho 
fundamental a equipe observar a reação da clientela”, explica o 
chef. Também são toques dele os painéis de azulejo português e a 
grande adega climatizada, construída com madeira de demolição. 
Ali estão guardadas 1 500 garrafas dos 300 rótulos da carta de 
vinhos
 O resultado pode ser conferido em mais de vinte receitas. Entre 
as tradicionais está o lombo do pescado à lagareiro, assado na 
brasa com pimentão, cebola e azeitona preta, que chega à mesa 
escoltado por batata ao murro. A versão mais recente do peixe 
sai do forno e combina repolho-roxo, brócolis, fatias de batata, 
maionese caseira e coentro, polvilhados com farofa crocante de 
broa de milho. O cargo chefe do restaurante é o famoso Bacalhau 
Entre Rios, com posta assada no forno, batata em cubos e azeite. 
Antes dos pratos principais, a porção de bolinho de bacalhau vem 
com seis unidades e é a entrada mais pedida no restaurante.
Marisqueira João do Bacalhau
Peixes e frutos do mar são as grandes estrelas do restaurante 
Marisqueira João do Bacalhau. Comandado por Patrícia Oliveira, 
esposa do chef português João Oliveira, a casa apresenta um 
cardápio baseado na culinária mediterrânea, que é marcada pela 
utilização de produtos frescos, azeite e temperos naturais.

Alguma dúvida sobre  o preparo do prato? É possível acompanhar 
todo o processo no restaurante Marisqueira João do Bacalhau. 
Com vidros separando a cozinha do salão, os clientes podem 
acompanhar o trabalho criterioso de Patrícia Oliveira. Aliás, esta 
foi uma solicitação da própria chef. Fortaleza conta com mais um restaurante 

com sabor nordestino na Rua República 
do Líbano, 1070 – Varjota, bem em frente 
ao tradicional “João do Bacalhau”, num 
ambiente acolhedor em dois espaços com ar 
condicionado e ao ar livre, para fumantes e 
não fumantes com área de televisão.
O comando da casa ficará a cargo da cheff 
Patrícia e os pratos serão bastante variados 
e com sabores genuinamente nordestinos, 
onde além de variados pratos de carneiro 
e cabrito, há uma gama de especialidades 
típicas regionais como: galinha, capote, 
pato, codorna, leitão pururuca, carne de 
sol, e outros pratos respeitando a culinária 
cearense.

M A G A Z I N E
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Qual o seu nome?
João Carlos Gomes de Oliveira.

De onde voçê é? Sou de Portugal.

Conte nos como nasceu seu 
restaurante? O Restaurante 
nasceu em 2006 depois de ter 
mim desligado de uma sociedade, 
decidi abrir o Restaurante sem 
sócio no qual leva o meu nome e 
a minha especialidade “ João do 
bacalhau”.

Como era o cenario gastronomico de 
fortaleza quando voçê chegou e que a  
mudado ate agora?  
A gastronomia em Fortaleza em 
1990 era muito precaria devido aos 
itens no mercado serem escassos, 
hoje em dia o Ceara já consegue 
ter quase tudo a nivel de verduras, 

vinhos, queijos e cereais se deu um avanço muito grande.

Quais as principais diferençiais de seu restaurante?
Um restaurante Familiar, bem decorado aconchegante e confortavel, um 
bom atendimento e uma cozinha especifica Portuguesa.

Qual é o prato estrela?
O bacalhau entre rios, que é a posta alta assada no forno com batata em 
cubo cebola, alho regado no azeite.

Qual é a formula de sucesso do seu Restaurante? Um produto de primeira 
qualidade qualidade, higiene, uma cozinha com carinho e acima de tudo 
respeito pelo cliente.

João Carlos Gomes de Oliveira João Carlos Gomes de Oliveira

Quais os planos para o futuro?
Fazer do João do bacalhau 
Marisqueira e joão do bacalhau 
Sertanejo um sucesso como é o 
João do bacalhau.

What’s your name? 
Joao Carlos Gomes de Oliveira .

Where are you from?
I’m from Portugal.

Tell us how you decide to open a 
restaurant ? 
The restaurant was born in 2006 
after I ended a partnership. Then I 

decided to open a restaurant, with 
no business partners, and do my 
specialty: codfish. That was the 
beggining of Jo, o do Bacalhau.

How was the food scene in Fortaleza 
when you first arrived and what has 
changed so far?
 The gastronomy in Fortaleza in the 
1990’s was very simple because 
a lot of items were scarce. Now 

Cear· has almost all the vegetables, 
wines, cheeses and cereals. This is 
a really big step forward.

What is the main differences of your 
restaurant?
A family restaurant that offers 
Portuguese food. Nicely decorated, 
cozy, comfortable, with a good 
service. 

What is the star dish ?
It¥s called “codfish between rivers”. 
Wich is a big piece of cod, baked 
in the oven with potatoes, cubed 
onion and garlic drizzled in olive oil.

What is the secret for the success of 
your restaurant ?
A first-class product quality. 
Hygiene, a kitchen with warmth 
and first os all; respect for the 
customer.

What are your plans for the future?
Make the Jo„o do Bacalhau 
Marisqueira and Jo„o do Bacalhau 
Sertanejo have the same sucess as 
the first Jo„o do Bacalhau.



BEIRA MAR   Av. Beira Mar, 3698   |   RESERVAS: (85) 3198.6000
MEIRELES     Rua Canuto de Aguiar, 1317   |   RESERVAS: (85) 3242.7554
ÁGUA FRIA      Água Fria  |   RESERVAS: (85) 3023.7777                                 www.restaurantecocobambu.com.br

Restaurantes Coco Bambu excelência em gastronomia 
com requinte e qualidade, é sem dúvidas a melhor opção 
para estar com a família e amigos, saboreando um 
cardápio sofisticado repleto de opções que vão desde 
deliciosos pratos com frutos do mar com destaque 
ao Camarão Internacional a saborosas pizzas, crepes, 
sushis e tapiocas sem deixar de ressaltar as famosas 
caipifrutas e uma extensa carta de vinhos com mais 
de 300 rótulos. Com três unidades na capital cearense 
o grupo expande sua rede nas principais cidades do 
Brasil com um conceito de sucesso em São Paulo, 
Brasília, Teresina, Salvador e com unidades breve 
em São Luis e Goiânia. Coco Bambu cozinha de 
sabor inigualável com harmonização perfeita 
de ambientes e sabores, faz dos seus 
momentos à mesa um delicioso prazer.

Avenida Washington Soares, 85

Loja 524 - Shopping Iguatemi - Edson Queiroz 

Aceitamos Visa e Master Card - Wi-Fi Grátis

Ferreiro Café

Telefone: 85 3241 2417

Todos os dias: 10:00 até 22:00



Além de servir os melhores cortes de 
carnes Argentinos e Brasileiros, a Boi 
Negro Grill também é expert em: peixes, 
frutos do mar, sushi-bar, saladas e 
pratos internacionais, tudo incluso no 
sofisticado Rodízio de 
Carnes Nobres.

Av. Beira Mar, 2500 - Em frente a feirinha de artesanato
 85 3242 6780 ⁄ 5053   www.boinegrogrill.com.br



Rua Leonardo Mota, 774 - Meireles - Fortaleza
Reservas: (85) 3067.7352 - (85) 99861245

Japanese Seafood and Steak House
Sushi Lounge
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fazer uma verdadeira volta gastronômica ao mundo em 
poucos dias através de seus diversos bares, bistrôs, 
restaurantes, cafés e lanchonetes... É possível comer 
bem por dias sem repetir o restaurante.

Se falamos de RESTAURANTES com letras maiúsculas 
a cidade está desfrutando de uma renovação na oferta 
de novas propostas gastronômicas, que levam em 
conta também a qualidade e o conforto, as quais são 

FORTALEZA DE SABORES 
RESTAURANTES QUE TEM QUE CONHECER RESTAURANTES QUE TEM QUE CONHECER

Secreteria do Turismo

GASTRONOMIA
GASTRONOMY

GASTRONOMIA
GASTRONOMYM A G A Z I N E

Da culinária regional à alta gastronomia, a capital 
cearense oferece diversas opções culinárias e faz de 
cada refeição, um convite à boa mesa.
Lua Santos

Passear por Fortaleza pode ser um convite a um 
universo de cores, texturas e sabores. Claro é possível 
encontrar uma autêntica cozinha cearense, com 
direito a pratos que agradam paladares que passeiam 
entre o simples e o exótico. Paneladas, buchadas, 
sarrabulhos, o inconfundível baião de dois e sua 
mistura do clássico feijão com arroz, carne de bode, 
de carneiro, enfim, uma infinidade de delícias regionais 
pode ser encontrada desde versões gourmet, em 
restaurantes sofisticados, a apresentações mais 
simples e abastadas de restaurantes típicos, em 
bairros mais afastados.

Há na capital cearense alguns recantos especiais onde 
é possível visitar diferentes cantinhos do mundo - ou ao 
menos, a culinária de deferentes locais. Quem decide 
se aventurar pela Varjota, Aldeota5 o Beira Mar pode 

impossíveis você perder, como é o caso do  JARDIM 
DO ALCHIMIST (adorável)e o MUDA (excelente fusão 
culinária), na Aldeota. VOJNILO (melhor peixe grelhado) 
e JOÃO do BACALHAU (o nome já diz tudo),na Varjota. 
L’O (contemporâneo com muita classe) e BELLA 
ITALIA (italiano fazendo o que eles sabem) na Praia de 
Iracema ou o LE MARCHE (a melhor chefe francesa 
de Fortaleza), no Centro; e se você quiser um pouco 
mais de movimento COCOBAMBU (frutos do mar em 
restaurante de luxo em frente ao mar) e BOTECO PRAIA 
(petiscos e cerveja gelada em um ótimo ambiente) na 
Beira Mar, ou URBANO (para começar e terminar a 
noite) na Avenida Santos Dumont, certamente estes 
são as melhores opções.

Os famosos pontos turísticos também oferecem uma 
culinária rica e variada. O Centro Cultural Dragão do 
Mar, com tantas opções de lazer, é ladeado por lindos 
bares em sobrados coloridos. E se o ritmo é de férias, 
é possível comprar camarão no quilo, fresquinho, ou 
um peixe recém-chegado do mar, e pedir pra fritar 
ali mesmo, no mercado da Beira-mar. Ou quem sabe 
saborear um acarajé quentinho - em todos os sentidos 
- das baianas que ficam ali pela avenida.

M A G A Z I N E

E engana-se quem pensa que a boa comida esta 
somente nos bairros badalados ou nos pontos 
turísticos. Prova disso é o Centro das Tapioqueiras, 
em Messejana, um local que possui um charme único 
e que reúne todos os sabores e texturas em diferentes 
tapiocas e, mais uma vez, a autêntica culinária 
regional nordestina. Fortaleza de cores, texturas e 
principalmente sabores. Mais do que belas praias e 
povo acolhedor, a terra do sol também se configura 
como terra da boa mesa. 

FLAVORS OF FORTALEZA, 
RESTAURANTS

MUST TO KNOW
 

From typical cuisine to haute cuisine, the capital of 
Ceará offers several culinary options and makes every 
meal an invitation to taste good food.

Walk through Fortaleza can be an invitation to a 
universe of colors, textures and flavors. For sure you 
can find an authentic Ceará plate, with dishes that 
delight palates wandering between the simple and 
exotic. Paneladas, buchadas, sarrabulhos, the unique 
“baião de dois”- wich is a mix of the classic rice and 
beans- goat meat, mutton, in short, an endless of 
regional delicacies can be from gourmet versions found 
in upscale restaurants to the simplest presentations in 
more quiet neighborhoods.

There are in Fortaleza some special 
places where you can taste different 
flavors from all around the world. Who 
decides to explore Varjota, Aldeota or 
Beira-Mar can make a real culinary tour 
around the world in a few days, through 
its many bars, bistros, restaurants, 
cafes... You can eat very well for days 
without going at the same restaurant 
twice.

If we talk about uppercase 
RESTAURANTS, the capital is enjoying 
a renewal of its gastronomic places, 
with new offers coming up offering 
a distinct quality and comfort which 

are impossible to miss, like JARDIM DO ALCHIMIST 
(lovely) and MUDA (excellent culinary fusion) in  Aldeota. 
VOJNILO (best grilled fish) and JOÃO DO BACALHAU 
(best cod fish) in Varjota. L’O (contemporary classy) 
and BELLA ITALLIA (italian food) at Praia de Iracema 
or LE MARCHE (French born best chef n Fortaleza) 
in the Center, and if you want more trendy places 
COCOBAMBU (seafood restaurant with a view over 
the ocean) and BOTECO PRAIA (snacks and cold beer 
in a really nice atmosphere) in Beira Mar; to get started 
of finish the night, URBANO, at santos Dumont Avenue, 
those are the best options for sure.

The famous tourist places also offer a rich cuisine. 
The Centro Cultural Dragão do Mar, with so many 
entertainment options, is sunrouded by beautiful bars 
in colorful houses. And if you are on vacation, you can 
buy fresh shrimps or fish and get them cooked 
at the Mercado do Peixe, in Beira-mar. Or perhaps 
relish a warm acarajé of the Bahian women sitting 
along the avenue.

And those who think the good food is only in these 
funky places are mistaken. Proof of this is the Centro 
das Tapioqueiras, in Messejana, a place with unique 
charm that brings together all the flavors and textures 
in different tapioca flavors and, once again, the best 
northeastern authentic regional cuisine. Fortaleza 
of colors, especially textures and flavors. More than 
beautiful beaches and friendly people, the city of the 
sun also sets itself as the land of good food.



www.urbanobarfotaleza.com.br
urbanofortaleza
Urbano Bar Fortaleza
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Para finalizar. A Night & Day tem sede 
e tradição em Ibiza, e aos poucos 
Fortaleza vai estreitando os laços, 
diretamente, sem passar pelo filtro 
do eixo sul sudeste. É verdade que 
já rolou um convite para discotecar 
na ilha? Fortaleza e Ibiza tem muito 
ou pouco em comum? Existem dois 
convites em aberto para tocar na 
ilha, um sonho que será realizado 
em breve. No meu ponto de vista, 
o que Fortaleza tem em comum 
com Ibiza é o sol, praia, gente 
bonita e muita festa.

Almost two decades of career is a 
long time to mature as a professional 
and artist. With a release that makes 
many people feel envy about it, what 
do you still want to accomplish? I have 
some dreams and one of them is 
being part of the Brazilian eletronic 
music history. I’m struggling to get 
my space, there is a great journey 
to follow, goals to be conquered, but 
with every step I feel like a winner 
and I´m gradually writing my name 
on the national scene.

About the music production issue, 
something you are devoting more time 
lately, what are your plans? 70 % 
of my time I spend on the studio, 
I just released my second single 
“I See You Soon”, is available for 
free download on my Soundcloud. 
I’m ambitious, I want to launch my 
music on major labels and get the 
attention of large global DJs and 
maybe make a partnership.

Your performances are great, always 
maintaining a high level of satisfaction, 
way above the average for other DJs, 
even compared to DJs who follow 
your musical style. What do you do 
right? What others are doing wrong? 
I have different vision from other the 
professionals. I try to imagine what 

they want to listen, there is a connection between me and the people. It is a 
magical moment I have with them, a great exchange of positive energy that 
after makes me feel energized after spinning.

Your most recent residence,the “We Love House” party, currently the hottest 
eletronic party in the city, is getting producers  attention even outside Ceará. Do 
you believe Fortaleza can become a place that will exporte talents and products for 
another regions and for the rest of Brazil? I’m stocked about the residence at  
“We Love House”. An upgrade is given to the party every edition. Producers 
see a possibility of partnerships, as the party is growing every month. We 
have excellent DJs from several segments and the growth of E- Music in the 
Northeast it´s easier to do get a bigger network with other capitals now.And 
invitations to play in another states come naturally.

Most people from Fortaleza like forró music, but every month we see new projects 
with DJs happening at day parties on the beach, warmups in bars and pubs, new 
night-clubs opening, festivals and more festivals. Thinking of Fortaleza as a future 
destiny, in Northeast and North regions, for people who like electronic music of is a 
hallucination, dream, or a dream that can become true? Big investments are being 
made to please our visitors. With the growth in the last few years, the state 
of Ceará is being targeted by foreigners. Our cultural music is forró, but every 
year electronic parties are getting more and more space and big international 
names like Tiësto, David Guetta, Steve Angello, Armin Van Buuren, Amos & 
Navas- among others- are coming here. 

To finish. The Night & Day is a traditional magazine from Ibiza, and is gradually 
getting close to Fortaleza, without passing through the South-Southeast regions 
of Brazil. It is true that you have an invitations to do a gig on the island? Fortaleza 
and Ibiza have much or little in common? There are two invitations to play on 
the island, a dream that will come true soon. For me, what Fortaleza has in 
common with Ibiza is the sun, beaches, beautiful people and a lot of parties.

Quase duas décadas de carreira é bastante tempo para amadurecer como 
profissional e artista. Com um release de fazer inveja a muitos, o que falta ainda 
a ser trilhado e conquistado? Tenho alguns sonhos, e um deles é fazer parte 
da historia da música eletrônica no país. Estou lutando pra conseguir meu 
espaço, há uma grande jornada a seguir, metas a serem conquistadas, mas 
a cada passo dado me sinto um vencedor e aos poucos vou escrevendo 
o meu nome na cena nacional.

Na questão da produção musical, algo em que você vem dedicando mais tempo 
ultimamente, quais são os seus planos? 70% do meu tempo é voltado ao 
estúdio, acabo de lançar meu segundo single “I See You Soon”, esta 
disponível para download gratuito no meu Soundcloud. Sou ambicioso, 
quero lançar minhas músicas em selos grandes e chamar atenção de 
grandes DJs mundiais e quem sabe fazer uma parceria.

O seu nível de desempenho é ótimo, sempre mantendo um alto grau de satisfação 
da pista, bem acima da média dos outros DJs, mesmo se comparado a DJs que 
seguem uma linha musical similar a sua. Onde você acerta? Onde os outros 
erram?
Tenho uma visão de pista diferente de outros profissionais, tento imaginar 
o que eles querem ouvir, existe uma sintonia comigo e o público. É um 
momento mágico que tenho com eles, uma grande troca de energia 
positiva que após apresentação me sinto energizado.  

A sua mais recente residência, na festa We Love House, atualmente a mais 

badalada festa de EDM de Fortaleza, 
vem chamando atenção de produtoras 
de estados vizinhos. Você acredita 
em Fortaleza como polo exportador 
de talentos e produtos para a região 
e para o país? Estou honrando com 
a residência da We Love House, 
a cada edição, a festa dar um 
Upgrade. Como vem crescendo 
a cada mês, os produtores 
de estados vizinhos visam 
uma possibilidade em estreitar 
parcerias.  Temos excelentes DJs 
de vários seguimentos e com 
o crescimento da E-Music no 
nordeste, ficou mais fácil em fazer 
o Network com outras capitais, e 
convites em tocar fora, surgem 
naturalmente.

Fortaleza é a terra do Forró, mas 
a cada novo mês estamos vendo 
surgir novos projetos com DJs em 
barracas de praia durante o dia, 
warmups em bares e pubs, novos 
clubs abrindo, festas e mais festas 
acontecendo. Pensar Fortaleza como 
um futuro polo de entretenimento de 
música eletrônica da região norte e 
nordeste é uma alucinação, é sonho 
ou pode virar realidade? Grandes 
investimentos estão sendo feitos, 
para agradar nossos visitantes. 
Com o crescimento nos últimos 
anos, o estado do Ceará esta 
sendo visado por estrangeiros, 
a nossa cultura musical é Forró, 
mas a cada ano, o eletrônico vem 
ganhando seu espaço e estamos 
recebendo grandes nomes 
internacionais como Tiësto, David 
Guetta, Steve Angello, Armin Van 
Buuren, Amos & Navas dentre 
outros. 

JP GONZALLESJP GONZALLES





FB/pinkelephantfortaleza



Walking Party é a melhor e mais 
diferente opção de ônibus balada 
para realização do seu evento, 
temos o mais completo tipo de 
ônibus para fazermos todos os 
tipos de festas aniversários, 
esquenta para baladas, 
festas temáticas, eventos 
corporativos, lançamentos de 
produtos, enfim todo o tipo 
de comemoração.
Um espaço itinerante onde 
o sucesso doseu evento é 
garantido.

Fotos: Fernando Neme

Avenida eusèbio de queiroz, 1450 sala 12 (CE 040 km5)
EUSÈBIO - CEARÀ - BRASIL

85 9161 2000 - 85 8541 2707 - 85 9916 9960
facebook.com/walkingpartyfortaleza.com.br

www.walkingparty.com.br
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Devassa e PLAYBOY estão 
juntas para trazer para você 
uma novidade bem ousada: 

DEVASSA BY PLAYBOY. 
Uma cerveja descolada, 

sedutora e muito, 
mas muito gostosa. 

Afinal, disso a Devassa
entende muito bem.

   CHEGOU 
DEVASSA

GOSTOSA COMO 
         UMA DEVASSA.
PROVOCANTE COMO 
    UMA               .

AF_AnRev Veja Comer e Beber Fortaleza 18.2x24.6.indd   1 5/8/13   2:29 PM

Curta nosso facebook: treND magazine Brasil  Faça parte da 
nossa família e concorra a convites para festas, camarotes, 
jantares nos melhores restaurantes, diárias nos principais 

hotéis e muito mais. MIAMI, IBIZA e FORTALEZA!!! 

Coming soon treND ... Rio de Janeiro ... São Paulo...

Curta nosso Facebook:  treND magazine brasil

M A G A Z I N E
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que ele conseuguiu de tanto 
insistir e lutar pelo que queria. 
É um exemplo a ser seguido. 
Assim como o Cuartero, que 
recentemente começou a colher 
os frutos de um trabalho duro.

Where are you from ?
I’m from a small province of 
Barcelona, Catalonia, Spain.

How do you define Vidaloca in 
three words: Fighter, humble and 
stubborn.

How would you define your music? 
My music has changed a lot over 
the years. 

Each one tries to find his own place 
and learn values? Nowadays I have 
clear in my mind my journey and 
what makes me feel better when 
I’m on stage. I like to play different 
styles, from deep house, to house, 
techouse and some techno. 
Everything has its proper time.

In which countries have you played 
and what is your favorite nightclub?
In Russia, Morocco, France, China, 
Dubai and soon I’ll be in The United 
States,for the Winter Conference in 
Miami.The best club I ever played 
was Space Ibiza. DJ stage has an 
amazing sound quality in there.

Do you remember your first set in Ibiza ?
Yes, I do! It was one of my best experiences as a DJ. Was at Space Ibiza, 
on the right side terrace. Public reaction in this place is awesome.I hope 
to be back soon.

Besides a DJ you are also a producer. Some famous DJ has played your tracks 
yet? The truth is that this year was amazing as a producer.Djs such as 
Dubfire, Paco Osuna, Sharam, Roger Sanchez, Bob Sinclair , Chus & 
Ceballos, wally lopez and a long list surprised me. It’s incredible watching 
these artists’ videos spinning my tracks. Producing an album is not easy 
and having these artists playing my songs mean that I¥m doing a nice work.

For wich labels do you work?
Witty Tunes, Sanity, Stereo Productions, Monique Musique, Nirvana Rec 
Factomania, Transmit Rec, Wow ! and some more. We recently signed our 
first Ep for one of the best brands in the world, Toolroom, of Mark Knight. 
And also another Ep with two tracks for the Elrow Music, this is all I can tell 

so far.lolololol

Your career is on the upswing, how do 
you see your artistic future and where 
do you want to go?
The truth is I do not know where I’m 
going to get, but time has taught 
me trying to make things right and 
that’s what I keep doing. Nowadays 
I quite know what I want: I want to 
play in the best clubs in the world 
and gain respect as a producer. It is 
a hard road, it is constant overcoming 
oneself, but my dedication is 100 % 
and I know I want to do this every day, 
so if someone wants to label me, this 

would be done by others. It has much work to be done yet! lololol

Plans and future projects? 
Things look awesome! Good performances came in my career now outside 
Spain, in Spain and especially in Ibiza. And as a producer, there are many 
interesting projects in the air that still 
remain to be tied up. In short, I ‘m very 
excited and positive about the future.

Favorite artists? Actually there is a 
long list of artists: love the energy and 
good vibes of Luciano when he plays. I 
really admire Uner,by what he got after 
fighting  a lot for what he wanted. It is 
an example to be followed. Also like 
Cuartero, who recently started getting 
the rewards for the hard work he has 
been doing.

De onde você é? Eu sou de uma pequena província da cidade de Barcelona, 
Catalunha, Espanha.

Como você define Vidaloca em três palavras: Lutador, humilde e teimoso.

Como você define a sua música? Minha música ao longo dos anos tem 
passado por várias mudanças. Cada um tenta encontrar o seu lugar e 
aprender os valores. Hoje em dia eu tenho bem claro a minha jornada 
musical e o que me faz sentir melhor dentro da cabine. Eu gosto de tocar 
vários estilos, do deep house, ao house, techouse e algum techno. Tudo 
tem seu tempo.

Em quais países você já tocou e qual é o seu clube favorito? Na Rússia, Marrocos, 
França, China, Dubai e em breve Estados Unidos, para a Conferência de 
Inverno de Miami. O melhor clube no qual e toquei até o momento é a 
Space Ibiza, a cabine do DJ tem uma qualidade de som incrível.

Lembra-se do seu primeiro set em Ibiza? Me lembro sim! Foi uma das minhas 
melhores experiências como DJ. Foi na Space Ibiza, no terraço do lado 
direito. A reação do público que está neste local é espetacular. Espero 
voltar em breve.

Além de DJ você também é produtor. Algum DJ famoso já tocou suas faixas? A 
verdade é que este ano foi incrível como produtor. Djs como Dubfire, Paco 
Osuna, Sharam , Roger Sanchez, Bob Sinclair, Chus & Ceballos, wally lopez 
e uma longa lista me surpreenderam muito. É incrível assistir aos vídeos 
destes artistas com faixas de minhas. Produzir um álbum não é nada fácil 
e que os artistas deste calibre toquem suas músicas significa que você 
está fazendo um bom trabalho.

Para quais gravadoras você trabalha?
Witty Tunes, Sanity, Stereo Productions, Monique Musique, Nirvana 

Rec, Factomania, Transmit Rec, 
Wow! e outras mais. Assinamos 
recentemente o nosso primeiro 
Ep para uma das melhores marcas 
do mundo, a  Toolroom, de Mark 
Knight. E também outro Ep de 
duas faixas para o selo musical 
Elrow Music, por enquanto é tudo 
que posso revelar.rsrsrs

Você está em um momento de 
ascensão em sua carreira, como 
você vê o seu futuro artístico e aonde 
você gostaria de chegar? A verdade 
é que não sei aonde vou chegar, 
mas o tempo me ensinou a tentar 
fazer as coisas bem feitas- e isso é 
que quero continuar fazendo. Hoje 
em dia sei bem o que eu quero: 
quero tocar nos melhores clubes 
do mundo e ganhar respeito 
como produtor. É um caminho 
difícil, é constante superação de 
si mesmo, mas minha dedicação 
é de 100% e é o que eu quero fazer 
todos os dias, por isso, se alguém 
quer me rotular, que isso seja feito 
pelos outros. Tem muito trabalho a 
ser feito ainda!rsrsrs

Planos e projetos futuros?
As coisas parecem boas! Boas 
apresentações vieram na minha 
carreira agora fora de Espanha, na 
Espanha e em Ibiza especialmente. 
E, como produtor, há muitos 
projetos interessantes no ar que 
ainda faltam ser amarrados. Em 
suma, eu estou muito animado e 
positivo com relação ao futuro.

Artistas favoritos? Na verdade há 
uma longa lista de artistas: amo 
a energia e as boas energias 
do Luciano quando ele toca. 
Eu realmente admiro Uner, pelo 

VIDA locaVIDA loca
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As maravilhas do Rio de Janeiro
O Rio é uma das cidades mais bonitas e famosas 
do mundo. Seja por suas belezas naturais ou pelas 
maravilhas construídas pelo homem, como o Cristo 
Redentor, a Cidade Maravilhosa atrai milhões de 
turistas durante o ano inteiro

Donny Soares
contato.donny@gmail.com

Cartão postal do Brasil, a cidade do Rio de Janeiro 
recebe milhões de turistas por ano, atraídos por 
suas belezas naturais, que encantam os visitantes 
da capital mais visitada do País. Não é à toa que o 
Rio é conhecido como Cidade Maravilhosa. Segunda 
maior metrópole do Brasil, a capital fluminense é um 
verdadeiro caldeirão cultural e de alegria, sempre de 
braços abertos para o mundo.  Quando o assunto 
é hospedagem, uma dica importante é reservar um 
hotel próximo aos principais pontos turísticos que se 
pretende conhecer, economizando assim, o tempo e 
o dinheiro. 

As praias são um dos pontos fortes da cidade. Famosas 

VIAJAR
TRAVEL

pela presença de famosos da TV e do cinema; Leblon, 
Copacabana e Ipanema estão entre as mais visitadas. 
Essas praias possuem uma infraestrutura bem além 
do convencional. São quiosques, academias ao ar 
livre, calçadões e espaços para a prática de esportes, 
que fazem do Rio uma das cidades mais badaladas 
do mundo. Para quem deseja fugir desses points, o 
ideal é visitar as belezas naturais das praias da Barra 
da Tijuca.

Para os aventureiros, nada melhor do que curtir alguns 
esportes radicais. O voo livre pode ser uma boa opção. 
Na Pedra Bonita, é possível voar de asa-delta e ver 
alguns pontos da cidade, tendo vistas maravilhosas de 
Ipanema, Barra da Tijuca e outros pontos turísticos da 
cidade. Mas, se preferir ficar no chão, uma atividade 
interessante é o trekking. A Floresta da Tijuca possui 
várias trilhas, onde é possível estar diante da Mata 
Atlântica, conhecer melhor os pontos turísticos 
ecológicos. 

É claro que quando o assunto é o Rio de Janeiro, o 
Cristo Redentor e o Pão de Açúcar são lugares que 
não se pode deixar de visitar. As belezas naturais, a 
alegria e a autoestima contagiante dos cariocas fazem 
do Rio uma das cidades mais queridas do planeta. Os 
principais eventos da capital que é a cara do Brasil são 
a Festa de Ano Novo, em Copacabana, e o famoso 
Carnaval, na Marquês de Sapucaí. 

Cidade do futebol
No Rio é possível encontrar pessoas jogando bola nas 
ruas, parques e praias. Berço de alguns dos principais 
jogadores da seleção brasileira, a capital carioca tem 
uma relação de amor com os esportes, sobretudo 
com futebol.  Botafogo, Flamengo, Fluminense e 
Vasco, são exemplos de grandes clubes tradicionais 
que nasceram no Rio e que hoje possuem fãs por 
todo Brasil. E, se na cidade o futebol é uma religião, o 
Maracanã é o seu maior templo.

O Estádio Maracanã foi inaugurado pouco antes da 
Copa do Mundo de 1950 e abrigou cinco dos seis 
jogos que o Brasil disputou no torneio - entre eles a 
final contra o Uruguai, em que a seleção brasileira foi 
derrotada por 2 a 1. O estádio foi totalmente reformado 
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para a Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014, ganhou 
em conforto e continua sendo o maior estádio do país, 
com capacidade para 73.531 torcedores. O Maracanã 
receberá a grande final do mundial futebolístico, além 
disso, será palco de jogos de seleções campeãs como 
Argentina, Espanha e França. Já o Engenhão, estádio 
construído para os Jogos Pan-Americanos de 2007, 
será utilizado nos Jogos Olímpicos de 2016.

Rio de Janeiro is the most famous postcard of Brazil. 
The city welcomes millions of tourists every year, 
attracted by its natural beauty , which delight visitors 
of the most visited Brazilian capital. Also known as 
“Marvelous City”, Rio is the second biggest city in the 
country and offers the tourist a lot of joy and beutiful 
nature to see. Always with open arms to the world, 
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Uruguay, in which the Brazilian team was defeated by 2-1. The stadium 
was completely renovated for the FIFA World Cup Brazil 2014, now 
offering more comfort and still the largest stadium in the country, with 
capacity for 73,531 spectators. Maracanã receive the big final of the 
world cup, moreover, will stage games of champion selections, such 
as Argentina, Spain and France. The smaller Engenhão Stadium, built 
for the Pan American Games in 2007, will be used at the Olympic 
Games,in 2016.

VIAJAR
TRAVEL

when it comes to hosting, an important tip is 
to book a hotel close to the tourist attractions 
you wanna see, in order to save your time 
and money .

The beaches are famous, by its beauty and  
also because it´s plenty of famous people from 
TV. Leblon , Ipanema and Copacabana are 
among the most visited .
In those beaches you can find at all: kiosks, 
gyms outdoor promenades and spaces to 
practice sports, that make Rio one of the most 
trendy cities in the world. Who wants to get 
away from these points,the key is to visit more 
quiet beaches, such as Barra da Tijuca, less 
crowded and also very beautiful.

For those of you who would like to feel the adrenaline, 
there is nothing better than enjoying some extreme 
sports. Is posible to have a free flying experience at 
Pedra Bonita , you can fly a hang glider and check out 
beautiful sights of the city , with wonderful views of 
Ipanema, Barra da Tijuca and others. But if you prefer 
to stay on the ground , an interesting activity is hiking . 

The Tijuca Forest has many trails, where you can see 
a little part of the local nature and enjoy the ecological 
attractions.

Of course, when it comes to Rio de Janeiro, the Cristo 
Redentor and Pão de Açúcar are two places you can 
not miss. The natural beauty, the joy and the contagious 
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self-esteem of locals make Rio one of 
the most beloved cities the planet. The 
main events of the city that is the face 
of Brazil in the world are the New Year´s 
Party, at Copacabana, and the famous 
Carnaval, on Marquês de Sapucaí.

Soccer City 
In Rio you can find people playing soccer 
on the streets, parks and beaches. Many 
players of the Brazilian team are born in 
Rio. the city has a special relationship 
with sports, especially with football. 
Botafogo, Flamengo, Fluminense and 
Vasco are examples of great traditional 
clubs who were born in Rio and now 
have fans across Brazil. And if in the city 
football is a religion, Maracanã Stadium 
is its greatest temple.

The Maracanã was opened just before 
the 1950 World Cup and hosted five of 
the six games that Brazil played in the 
contest - including the final against 


