
Com boas opções de arte e cultura, a cidade inglesa não se resume aos ‘Fab Four’. Mas sua
presença por lá é tão marcante que as canções servem até de títulos nesta reportagem

Acima de nós,
apenas o céu
Renata Miranda
LIVERPOOL
ESPECIAL PARA O ESTADO

Mais de 50 anos se pas-
saram desde que qua-
tro jovens de Liver-
pool, no noroeste da

Inglaterra, se uniram e quebra-
ram a monotonia do pós-guerra
arrancando gritos histéricos
das garotas da época. Um pu-
nhado de décadas depois, mi-
lhões de visitantes interessa-
dos em refazer os primeiros pas-
sos da banda mais famosa de to-
dos os tempos continuam che-
gando à cidade de onde John,
Paul, George e Ringo saíram pa-
ra conquistar o mundo.

Os primeiros sinais da beatle-
mania podem ser sentidos logo
na chegada, no Aeroporto John
Lennon, que tem como slogan o
famoso verso da canção Imagi-
ne, “above us only sky” (“acima
de nós, apenas o céu”). Do lado
de fora, táxis esperam em fila
para levar os montes de turistas
que, a caminho do centro, já po-
dem ver pontos eternizados em
canções dos Fab Four. Como o
Albert Dock, onde está um bar-
co fantasiado de submarino
amarelo que faz as vezes de ho-
tel para os fãs mais fervorosos.

A cidade, que funciona como
uma espécie de Disneylândia pa-
ra sessentões, atrai mais de 56
milhões de visitantes todo ano.
Engana-se, porém, quem pensa
que Liverpool é atraente ape-
nas para os beatlemanícos. Des-
de meados dos anos 2000, a ci-
dade vem passando por um pro-
cesso de revitalização de sua
área portuária e centro históri-
co. Passou a receber turistas in-

teressados em sua vasta oferta
de opções culturais, gastronô-
micas e esportivas – os torcedo-
res do clube de futebol Liver-
pool também são protagonistas
de peregrinações até lá.

Desde o império. Às margens
do Rio Mersey, a cidade teve
um papel fundamental no cres-
cimento do Império Britânico
ao longo dos séculos 18, 19 e
20. Naquela época, o porto de
Liverpool era o principal pon-
to de movimentação de pes-
soas – tanto escravos como
emigrantes do norte da Euro-
pa que deixavam a região ru-
mo à América. Não é à toa que
ali está o Museu Internacional
da Escravidão.

Museu, aliás, é o que não falta
por aquelas bandas. Desde um
totalmente dedicado à história
dos Beatles até uma filial da fa-
mosa galeria londrina de arte
contemporânea Tate, há op-
ções para todos os gostos. Há
até mesmo um museu inteiro
dedicado apenas à história da
cidade (Museu de Liverpool),
que celebra também outros no-
mes famosos que saíram dali,
mas sem deixar os Beatles de
lado – além de uma seção espe-

cial e um filme, há também um
karaokê onde os visitantes po-
dem cantar à vontade os hits da
banda. Tudo isso de graça, sem
ter de pagar entrada.

Os mais religiosos também
não saem desapontados, já que
é em Liverpool onde está a
maior igreja da Grã-Bretanha, a
Catedral Anglicana.

Capital da cultura. A eferves-
cência cultural por ali é tanta
que, em 2008, Liverpool rece-
beu o título de Capital Europeia
da Cultura em reconhecimento
à sua contribuição nas artes,
performances e música. Quatro
anos antes, a cidade foi incluída
na lista de Patrimônio Mundial
da Unesco, sendo colocada ao
lado de lugares como Stonehen-
ge, também na Grã-Bretanha, e
a Grande Muralha da China.

“Somos a quinta cidade mais
visitada na Grã-Bretanha e atraí-
mos uma multidão diversa inte-
ressada nas muitas opções de
lazer que oferecemos”, disse ao
Estado Chris Brown, diretor de
marketing da Liverpool Vision,
órgão da prefeitura responsá-
vel pelo desenvolvimento e tu-
rismo na cidade. Segundo ele,
além da fama por ser o local de
nascimento dos Beatles, Liver-
pool também é conhecida por
ser boa de bola.

“Muitos acreditam que o fute-
bol nasceu aqui também e, por
isso, tanto o esporte como a mú-
sica são responsáveis pelos pon-
tos mais icônicos da cidade”,
disse ele em referência aos cen-
tros esportivos Anfield e Goodi-
son e à região de Mathew
Street, considerada a meca por
fãs dos Beatles mundo afora.

● Aéreo: não há voos diretos
entre São Paulo e Liverpool. É
possível voar a partir de ou-
tras cidades europeias – há
inclusive empresas low cost
como Ryanair (ryanair.com) e
Easyjet (easyjet.com). O tre-
cho SP–Londres–SP sem es-
calas sai pelo valor mínimo de
R$ 3.149 na TAM (tam.com.
br); R$ 3.612 na British (ba.
com); com uma conexão, a
partir de R$ 2.949 na Lufthan-
sa (lufthansa.com); R$ 3.060
na Air France (airfrance.com)

● Trem: a viagem da estação
de Euston, em Londres, até
Liverpool dura cerca de duas
horas e é relativamente bara-
ta. Se comprada com antece-
dência, a passagem pode sair
por cerca de 20 libras (R$ 70).
A Virgin Train (virgintrains.co.
uk) é uma das empresas que

faz o trajeto

● Moeda: 1 libra vale cerca
de R$ 3,50

● Visto: não é exigido dos

brasileiros em viagens turísti-
cas. O tempo de permanência
é decidido na chegada pelo
oficial de imigração

● Site: visitliverpool.com

Liverpool

Para
sempre.
Strawberry
Field (à
esq.), local
memorável
para fãs, e o
Albert Dock
(à dir.),
símbolo da
renovação
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● Fundado em 1957 por um jo-
vem fã de jazz chamado Alan Syt-
ner, o Cavern Club é talvez a pe-
ça fundamental do início dos Bea-
tles. Sytner pagou 400 libras pe-
lo espaço e o decorou nos mol-
des dos clubes de jazz que havia
visitado em Paris.

Durante os primeiros anos de
carreira de John, Paul, George e
Ringo, a banda fez cerca de 300
apresentações no local que,
meio século depois, continua sen-
do uma das principais casas de
shows de Liverpool.

Virou, como é de se esperar,
ponto de parada obrigatório para

os fãs. E, hoje, as paredes do lo-
cal exibem recados deixados ali
por gente do mundo todo.

O palco debaixo dos arcos de
tijolos expostos é a imagem que
a maioria das pessoas associa ao
início da banda e é ali que muitos
outros grupos se apresentam
ainda hoje – todos os dias é possí-
vel ver ao menos um show ao
vivo, dos quais muitos músicos
acabam não resistindo à tenta-
ção de fazer covers dos Beatles.

No site cavernclub.org é possí-
vel acompanhar a programação
de shows no local e ainda contra-
tar passeios temáticos. Um deles
é o Magical Mystery Tour (leia na
página 10), feito a bordo de um
ônibus colorido que percorre a
Liverpool onde a banda se for-
mou. O tour dura 2 horas e custa
15,95 libras (R$ 56). / R.M.

Está melhorando
o tempo todo

Quando estou em casa, tudo parece ficar bem

O lendário The Cavern Club foi colocado à
venda em setembro. Para levar o mítico
prédio o comprador precisará desembolsar
1 milhão de libras (R$ 3,5 milhões)

A partir de hoje, no site tv.estadao.com.br,
confira um bate-papo com o beatlemaníaco
Marco Antonio Mallagoli, do Revolution, fã-
clube que organiza viagens para Liverpool

Esperamos que
você goste do show.
É maravilhoso

LIVERPOOL

Para fãs que não se contentam
com um passeio por Penny Lane
ou a visita ao Strawberry Fields,
há a possibilidade de se hospe-
dar em um hotel inteiro dedica-
doàhistóriadosBeatles.Inaugu-
rado em fevereiro de 2008, o
Hard Day’s Night Hotel – homô-
nimo da canção que diz que
“quando estou em casa, tudo pa-
rece estar bem” – é a única hos-
pedagem do mundo que reve-
rencia o quarteto de Liverpool
emtodasas dependências(hard-
daysnighthotel.com; diária des-
de 90 libras ou R$ 316).

Localizado a poucos metros
do Cavern Club, o prédio chama
de longe a atenção de quem pas-
sa pela Rua North John, no cen-
tro da cidade. Do lado de fora do
primeiro andar, esculturas de
John,Paul,George e Ringo deco-

ram a fachada do hotel e atraem
grupos de fãs desesperados por
uma foto.

Os 110 quartos foram decora-
dos individualmente com fotos,
brinquedos e itens decoleciona-
dores referentes ao passado dos
Beatles. Há, porém, duas suítes
especiais dedicadas a Paul
McCartney e a John Lennon.

Enquanto o quarto batizado
com o nome de Paul é mais mo-
derno e colorido, o de John é
marcado por um gosto clássico
e conta com uma réplica do pia-
no branco do vídeo da música
Imagine. Ficar hospedado nes-
ses suítes exige um investimen-
tomais alto: as diáriasvariam en-
tre 750 e 950 libras (R$ 2.600 a
R$ 3.300) e incluem, entre ou-
tros mimos, café da manhã para
duas pessoas, uma garrafa de
champanhe e acesso ilimitado
ao frigobar.

O hotel ainda conta com dois
bares, um restaurante e uma ca-
sa de shows, onde bandas se re-
vezam todas as noites de sexta-
feira e sábado tocando clássicos
dos Fab Four.

Opção econômica. Para os que
nãopodem desembolsar as mui-
taslibrasnecessáriasparasehos-
pedar ali, mas também gosta-
riam de ficar em um hotel na re-
gião, uma opção mais em conta
é o Z Hotel (thezhotels.com/li-
verpool), igualmente situado na
Rua North John, a duas quadras
do Hard Day’s Night.

O hotel, moderno e descola-
do, dispensa luxos como serviço
de quarto, mas tem instalações
bem equipadas e confortáveis.
Os quartos, compactos e com
acesso liberado à rede de Wi-Fi,
têm diárias por cerca de 40 li-
bras (R$ 140). / R.M.

Reverência.
Estátua de
Lennon na
porta do
Hard Day’s
Night Hotel
(alto) fica a
poucos
metros do
Cavern Club
(ao lado)

Todos a
bordo.
Quem
quiser pode
se hospedar
com os
amigos
nesse barco
disfarçado
de ‘Yellow
Submarine’

Temático.
A moderna
e colorida
suíte
dedicada
a Paul
McCartney
no Hard
Day’s
Night
Hotel

LIVERPOOL

Um dos símbolos da renovação
de Liverpool nas últimas déca-
das e responsável por engrossar
o número de atrações turísticas
dacidade, o Albert Dock concen-
traumavariedadedemuseus,ga-
lerias,lojas, bares e restaurantes.
Como sugere a canção Getting
Better, o local “está melhorando
o tempo todo”.

Pelo menos 5 milhões de pes-
soas visitam todos os anos as
docas em busca de lazer. É lá
que está a filial da Tate em Liver-
pool (tate.org.uk/visit/tate-li-
verpool; gratuita), onde são rea-
lizadas exposições de arte mo-
derna e contemporânea, além
de debates e cursos.

Ali também é possível visitar
os museus Marítimo e da Escra-
vidão (liverpoolmuseums.org.
uk; ambos gratuitos), com pau-
saparao almoço emum dos mui-
tos restaurantes do local – qua-
se todos servem o tradicional
fish and chips, peixe frito com ba-
tatas. Mas o melhor prato que
provei, ao menos no critério cus-
to-benefício, foi o servido no
Docklands Fish & Chips. A refei-
ção para uma pessoa, acompa-
nhada de uma bebida, saiu por
menos de 10 libras (R$ 35).

Além dos museus tradicio-
nais, é no Albert Dock que está o
Beatles Story (beatlesstory.
com; 15,95 libras ou R$ 56), uma
espécie de experiência musical
que funciona como um passeio

pela história da banda. Seguin-
do uma linha do tempo, o visi-
tante é conduzido desde a fase
dos shows em festas da igreja,
passando por dentro de um sub-
marino amarelo, até a separa-
ção da banda e os projetos solo
de cada um de seus integrantes.

Inaugurado em 1846 e batiza-
do com o nome do príncipe con-
sorte e marido da rainha Victo-
ria, príncipe Albert, o local foi
um dos principais pontos de en-
trada e saída da Grã-Bretanha
na época. Após o fim da 2.ª Guer-
ra Mundial, as docas entraram
em decadência e foram fecha-
das em 1972. Somente 16 anos
depois o complexo foi reaberto
para o público, dessa vez refor-
mulado para atrair visitantes.

O ano de 2013 marca o 25.º
aniversário da transformação
das docas e a cidade de Liver-
pool tem uma agenda cheia de
eventos programados especial-
mente para comemorar a data.

Renascimento. O renascimen-
to de Liverpool se tornou mais
expressivo a partir de 2008,
quando a cidade foi escolhida
Capital Cultural europeia. Na-
quele ano, foi aberto o Liver-
pool One (liverpool-one.com),
um dos grandes projetos recen-
tes de recuperação urbana na
Europa, com lojas, restaurantes
e diversão aos montes. Na práti-
ca, um misto de shopping cen-
ter a céu aberto e polo cultural.

Vale a pena ainda consultar a
programação dos Everyman
and Playhouse (www.every-
manplayhouse.com), dois tea-
tros situados em pontos dife-
rentes da cidade que costumam
ter a agenda cheia de atrações.

Para um tour básico de reco-
nhecimento, os passeios em
ônibus com deque superior
aberto existem por lá também.
Desde 10 libras por pessoa (R$
35) no site citysightseeingliver-
pool.com. / R.M., COM NYT
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