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RESTAURANTES À PORTA FECHADA

POR FAVOR,
TOQUE À
CAMPAINHA

Todos os dias a secretária de Siza Vieira entra
no gabinete do arquitecto e tapa a imagem
de um maço de tabaco com um autocolante
branco. Menos de dois minutos depois, no
lugar da imagem chocante, e em vez de um

autocolante branco, há um dese-
nho. Os maços seguem depois
para arquivo – são, na sua maio-
ria, representações de mãos ou
de figuras humanas de costas.
Siza diz que o faz por pura diver-
são, uma diversão de si para si,
mas sem imaginar a diversão
(quase desfeita em comoção)

com que a Ágata chegou à redacção e nos
contou esta história. Ler, nas páginas desta
semana do GPS, a longa conversa que
ambos tiveram será também para o leitor
pura diversão, podemos garantir-lhe – é que
o arquitecto das mãos irrequietas também
desenha com as palavras.

PURA DIVERSÃO

ÂNGELA
MARQUES
EDITORA

12
ENTREVISTA COM SIZA VIEIRA

De Alhambra
à cozinha da avó

10
NOVA CARTA

Os sabores
de Primavera do

ANTIQVVM, no Porto

30
WOLVERINE
Hugh Jackman

fala sobre o capítulo
final da trilogia
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H
á quem diga que o bom serviço
num restaurante implica rece-
ber o cliente como quem rece-
be convidados na própria casa.
Neste aspecto, os restaurantes
à porta fechada – que o GPS lhe
mostra nestas páginas – come-
çam à frente na corrida, já que

vai sempre alguém receber (e em muitos casos
levar) cada cliente à porta.
Se há espaços que pegam no conceito numa

perspectiva mais saudosista – no caso do Yakuza
First Floor, em Lisboa, a porta fechada faz parte
do conceito e está relacionada com o secretismo
da máfia japonesa – outros simplesmente man-
têm viva a tradição, como o Café de São Bento,
que já se tornou um ícone lisboeta.
A tendência dos supper clubs começou também

a afirmar-se nos últimos anos. São restaurantes
não convencionais, geralmente em casa de pes-
soas, que acolhem eventos (almoços, brunches ou
jantares) com alguma periodicidade e apenas sob
reserva prévia, com ummenu pré-definido.
Diz o ditado que quando uma porta se fecha

abre-se uma janela, mas no caso destes restauran-
tes só precisa de tocar à campainha e esperar.v

TEXTO CATARINA LAMELAS MOURA, RITA BERTRAND
E RODRIGO AFFREIXO

Tocaràcampainha,esperaruns
instanteseserrecebidopor

alguém quedáasboas-vindas,
recolheocasacoeolevaàmesa
–nestes restaurantesumaporta

fechadaéumconvite
paraentrar
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YAKUZA
FIRST FLOOR
R. da Escola Politécnica
231, Lisboa
• 934 000 913
• 12h30-15h e 19h30-23h
€30 (Preçomédio)

Comecemos pelo elefante
na sala de jantar: sim,
Yakuza é o nome da máfia
japonesa, e não, o nome
dado a este restaurante
japonês, do grupo Olivier,
não foi despropositado.

BELCANTO
Lg. de São Carlos, 10,
Lisboa
• 213 420 607
• 12h30-15h e 19h-23h
(fecha dom e 2.ª)
• €100 (Preçomédio)

José Avillez apresentou
em 2016 não apenas um
restaurante mas todo um
novo bairro em Lisboa.
O Belcanto, restaurante
que catapultou o chef para
o clube Michelin, também
mereceu atenção este

ano. Esteve fechado para
obras dois meses e reabriu
em Abril com uma sala
mais confortável e lumino-
sa.A decoração foi conce-
bida pelo próprio chef, que
desenhou inclusive os
pratos de cerâmica (feitos
pela ceramista Cátia Pes-
soa) para uma instalação
pendurada na parede.

“Faz todo o sentido ser um
restaurante à porta fecha-
da, a pessoa entra no pré-
dio, sobe umas escadas,
toca, uma portinha abre e
alguém diz ‘bom dia’ e
abre a porta”, explica Oli-
vier. Lá dentro, existem vá-
rias divisões – como se de
uma casa se tratasse – e
ainda um espaçoso jardim
com um riacho artificial.
“Especializámo-nos nos
gunkans”, conta ainda
Olivier, referindo peças
como o gunkan trufado
(€7), com salmão, caran-
guejo de casca mole, ovo
de codorniz e trufa negra.
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O TÁGIDE TEM
A PORTA DA RUA
FECHADA MAS
TEM AS JANELAS
ABERTAS PARA
LISBOA – AQUI
ENCONTRA UMA
DAS MELHORES
VISTAS SOBRE
A CIDADE

h

TÁGIDE
Lg. da Academia
Nacional das Belas
-Artes, 18, Lisboa
• 213 404 010
• 12h30-15h e 19h30-
-24h (fecha dom.)
• €35 (Preçomédio)

A decoração clássica,
com lustres e corrimões
dourados, esconde os
painéis de azulejo que
representam os planetas
do sistema solar, mas a
verdade é que o número

CAFÉ
DE SÃO BENTO
R. de São Bento, 212,
Lisboa
• 213 952 911
• 12h30-14h30 e 19h-2h
(sáb. e dom., só jantar)
• €30 (Preçomédio)

O Café de São Bento é
um clássico com três
décadas e meia, mas a
julgar pela forma como
o número 212 da rua de
São Bento é hoje parte
do tecido urbano de Lis-
boa bem podia fazer-se
passar por sénior. Se há
coisas que permanecem
intactas – como a tradi-
ção de tocar à campai-
nha para entrar – há sem-

18 do Largo da Academia
Nacional de Belas-Artes,
em Lisboa, foi uma disco-
teca durante boa parte
do século XX. Só em
1973 é que se transfor-
mou no restaurante que
é hoje. O bacalhau à Tági-
de (€23) é uma das es-
pecialidades, servido com
puré de grão-de-bico aro-
matizado com coentros
e presunto pata negra.

pre mudanças que vão
sendo feitas: em 2006
o espaço foi ampliado
para o primeiro andar
e em 2016 deixou de
se poder fumar. O bife
com o nome da casa
(€23,40/lombo;
€18,60/vazia) foi buscar
inspiração ao bife à Mar-
rare – nome do napolita-
no que assentou em
Lisboa no final do século
XVIII e que trouxe
a receita que mais tarde
popularizou.

RESTAURANTES
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TASQUINHA
DOS AMIGOS
R. do Matinho, 47,
Leça da Palmeira
• 914 305 215
• 19h-24h
• €13,50 (Preçomédio)

Nuno Marques sempre
trabalhou à noite e, em
2004, criou este espaço
para poder “receber os
amigos num ambiente
saudável”. Sendo um
boavisteiro ferrenho, a
decoração reflecte o gos-
to pelo futebol, entre um
pub clássico e um quarto
juvenil. Podia ser dos
anos 80.Além de bandei-
ras e cachecóis, há mui-
tas fotografias dos clien-
tes, postais e papelinhos
com elogios. A porta fe-
chada é para fazer a “se-
lecção da clientela” e evi-
tar pessoas alcoolizadas
que possam perturbar o
ambiente, que se deseja
“de pequeno clube”. Ser-
vem-se muitos petiscos,
para lá da francesinha,
do bife e das pataniscas.
Ah, e pode-se fumar.
E tem takeaway.

PAPARICO
R. Costa Cabral, 2343,
Porto • 225 400 548
e 937 959 714
• 19h30-23h (fecha
dom. e 2.ª)
• €50 (Preçomédio)

Aberto há oito anos, com
a gerência actual, é um
dos melhores restauran-
tes do Porto, na vertente
da comida tradicional
portuguesa revisitada.

Tem uma longa lista de
vinhos portugueses. Fica
numa casa térrea, à face
da estrada, na longa Rua
Costa Cabral. A decora-
ção é rústica e confortá-
vel. Só serve jantares e
tem de se tocar a um ba-
tente manual para entrar.
“É um motivo de surpresa
para o cliente, que impli-
ca depois uma recepção
mais personalizada”,
explicam. Logo à entrada,
tem um pequeno bar
onde se pode fumar.
E, ao fundo da sala prin-
cipal, também há um
reservado para jantares
de grupo. O Paparico só
tem 38 lugares, convém
reservar mesa.

PAJÚ
R. Costa Cabral, 2343,
Porto • 225 400 548
e 937 959 714
• 19h30-23h
(fecha dom. e 2.ª)
• €50 (Preçomédio)

É um clássico.Abriu em
1981 e, até meados dos
anos 90, era pouso diário
de jornalistas, artistas
e afins, que ali ficavam,
pela noite, a comer, be-
ber, fumar e discutir vários
assuntos, com muita polí-
tica pelo meio. Nas fases
em que trabalhou no
Porto, Mário Viegas era
um habitué. A partir das
2h, o espaço era clandes-
tino. Uma cortina pesada
escondia o pequeno res-
taurante, que funcionava

com luz de velas e músi-
ca clássica a tocar
baixinho. Várias coisas
mudaram com os anos:
o horário alargou legal-
mente, a música já não é
clássica e a cortina caiu,
bem como as tertúlias.
É o único sítio no Porto
onde, às 4h da manhã se
pode fazer uma refeição
completa. Há petiscos
(ovos-verdes, cogumelos),
prego no pão, francesinha
e pratos como bacalhau
cremoso, tripas à moda
do Porto e rojões. Tudo
óptimo.
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OS PRATOS
DO THE
LINGERIE
TÊM NOMES
“MAROTOS”,
MAS OS
SABORES SÃO
DA TRADIÇÃO
GASTRONÓMICA
PORTUGUESA

h

TAPADINHA
Cç. da Tapada 41,
Lisboa • 911 814 369
• 12h-15h e 20h-2h)
• €20 (Preçomédio)

Os posters pendurados na
parede assinalam os anos
de vida desta casa de
dupla nacionalidade – já
soma 22 – onde chegam
às mesas especialidades
russas como bife tártaro
(€20) e o frango Kiev
(€15). É uma história de
duas famílias: a família de
Isabel Nolasco – que gere o

restaurante com
a mãe –, cuja
irmã estudou em

RESTAURANTES

6

THE LINGERIE
Av. Ant.º Augusto de
Aguiar, 88-A, Lisboa
• 915 672 450 • 4.ª a 6.ª,
20h30-2h • Sáb., 19h-
-22h e 22h30-2h
• €22,50 a €55 (em função

de horário, dia e época)

Apesar dos nomes suges-
tivos (bacanal na praia
para folhado de bacalhau,
orgasmo na horta para
massa vegetariana), a
comida é um mero deta-
lhe neste filho lisboeta de
um restaurante do Porto
com 13 anos de sucesso.
O que importa no The Lin-
gerie é a experiência “api-
mentada”, que começa à
entrada, quando, atrás da
porta, surgem os emprega-
dos – eles de cuecas, elas
de body – e culmina de-
pois da sobremesa, com o
striptease de homens e
mulheres, que se despem
até ao fim e pelo meio in-
teragem com os convivas,
respeitando o “semáforo”
da mesa: se estiver no
verde, vale (quase) tudo.

São Petersburgo, inspirando
a transformação do antigo
bar de música alternativa
num restaurante de comida
russa, em 1974, e a histó-
ria da família de Victor Kus-
mac, que veio poucos anos
depois tomar conta da cozi-
nha – a família, mulher e fi-
lha, seguiram-no. No cartaz
do 12.º aniversário lê-se
(em português) “bem-vin-
dos a Lisboa, obrigado por
tudo”, uma homenagem ao
casal russo. Dos tempos
de bar ficou a tradição da
porta fechada: “É mais
aconchegante, levamos as
pessoas à porta e dizemos
boa noite, é um bocado
como um convite à Russia”,
diz Isabel Nolasco.
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28A
Restelo, Lisboa
• 28a.lisbon@gmail.com
•Dois jantares por sema-
na (consoante reserva)
• €40 (Preçomédio)

O Gonçalo e a Íris sentam-
-se à mesa com os convi-
dados, que recebem duas
vezes por semana desde
que decidiram transformar
a sua moradia, no Reste-
lo, em Lisboa, num supper
club ocasional. É o Gonça-
lo que comanda a cozinha
e serve refeições com
uma clara influência dos
Estados Unidos – sabores
apurados, muitos fuma-

FEELING GRAPE
R. da Alegria, 892, Porto
• 924 382 643
• €35 (Preçomédio)

O apartamento do número
892 da Rua da Alegria, no
Porto, pertence aos irmãos
Stéphane e Vanessa Fer-
reira, da Quinta do Pôpa, e
foi criado para receber vi-
sitas. Neste supper club, o
vinho é o protagonista e
há diferentes experiências
disponíveis. Pode marcar,
por exemplo, um wine
date (a partir de €40), um

SUPPER CLUBS

dos e muitos marinados.
Não há um menu fixo, va-
riando os pratos frequen-
temente, mas, em geral,
um jantar (€40) inclui
duas entradas, um prato
principal e duas sobreme-
sas. Convém fazer a reser-
va (até 10 pessoas) com
duas semanas de antece-
dência – no momento
em que tudo estiver confir-
mado ser-lhe-á dada
a morada.

almoço ou jantar com
menu e harmonização de
vinhos surpresa. No evento
Where Is My Wine? (a
partir de €30) são os par-
ticipantes que escolhem e
trazem os vinhos e, no fim,
a Feeling Grape desafia o
grupo a eleger aquele que
melhor se portou à mesa.
Já no Today You Are The
Chef (preço sob consulta)
são os convidados que
tomam conta da cozinha,
enquanto a selecção de
vinhos fica entregue a um
especialista.

CASA DA FOZ
R. Padre Luís Cabral,
1150, Porto • 226 177
636 e 937 531 437
• 20h-23h30 (sáb. e
dom., também 12h30-
-15h)
• €23 (Preçomédio)

“Há coisas boas que vêm
das coisas más”, explica
António Guimarães, o pro-
prietário deste restaurante
intimista, que passou a ter
a porta fechada desde
que “houve um assalto, há
alguns anos”. Então, nesta
“coisa cosy”, que fará 17

anos em Abril e abre
todos os dias, “a porta
fechada dá mais a sensa-
ção de ser uma casa”.
Começou por ser um res-
taurante especializado em
entradas e comida italia-
na, mas tem vindo a fazer
também incursões na
comida tradicional portu-
guesa, sobretudo quando
abre também ao almoço,
ao fim-de-semana.Aqui,
a “carta tanto agrada
ao avô como ao neto”.
O primeiro pode comer um
cabrito assado no forno e
o segundo uma pizza.

RESTAURANTES
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MERCADO
GOURMETDO

CAMPOPEQUENO
CAMPOPEQUENO, LISBOA

De 3 a 5/3 • 6.ª a dom.,
12h-21h30 • €2 (dedutíveis
em compras iguais ou

superiores a €8)

EVENTO

OMERCADOGOURMETREGRESSAA LISBOA

EVENTO

RESTAURANTWEEK
DENORTE A SUL

qMARKUS ALMEIDA

Mais de 150 pequenos
produtores regionais
voltam a mostrar, a dar
de provar e – se a lei
económica da oferta e
da procura de Adam
Smith funcionar – a
vender os seus produ-
tos em Lisboa. Eles jun-

tam-se de 3 a 5 de Mar-
ço, na Praça do Campo
Pequeno, na que é a
6.ª edição do Mercado
Gourmet do Campo
Pequeno.
São produtos como

flor de sal do Algarve,
produtos kosher certifi-
cados pela comunida-

de judaica portuguesa,
licores de pastel de
nata ou de limão,
cervejas artesanais,
vinhos regionais e uma
selecção de enchidos
como o maranho, que
é semelhante ao bu-
cho (que por estes dias
também encontrará no

Campo Pequeno), mas
com carne de cabrito
ou borrego. Quanto
aos expositores pre-
sentes, estarão os Sa-
bores Santa Clara, de
Portalegre; o Ponto Re-
buçado, de Leiria; as
Delícias do Castelo, de
Aveiro; os chás da Her-

dade do Gamoal;
o Mestre Gourmet,
da Malveira.
José Besteiro, mais

conhecido como chef
Joe Best, apadrinha o
evento, cuja entrada
(€2) é dedutível em
compras iguais ou
superiores a €8.v

qMARKUS ALMEIDA

Entre os dias 2 e 12, cui-
dado com os snacks.
Não queira estragar o
apetite durante o perío-
do em que decorre a
nova edição do Restau-
rant Week, que come-
çou por ser um evento
gastronómico que se
realizava em Lisboa,
no qual restaurantes
considerados de topo –
contavam-se até algu-
mas estrelas Michelin

entre os aderentes –
disponibilizavam, du-
rante uma semana, me-
nus especiais a preços
inferiores aos habituais.
O evento expandiu-se

entretanto ao Porto, e
é agora num formato
nacional, com restau-
rantes dos distritos de
Lisboa, Porto, Aveiro,
Coimbra, Leiria, Évora,
Beja, Faro e Funchal,
que chega a próxima
edição do Portugal

Restaurant Week.
As reservas são

feitas através da app
e do site TheFork, que
promete ter “mais de
100 restaurantes a
preparar ementas de
luxo, a um preço
acessível”. Estes menus
incluem entrada, prato
e sobremesa e custam
20 euros. As bebidas
e o café são à parte.
Pode conferir a lista
em thefork.pt.v

RESTAURANTES
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PORTUGAL
RESTAURANT

WEEK
EM TODOOPAÍS
De 2 a 12/3 • €20
(não inclui bebidas
e café) • Reservas:
thefork.pt e app



GANHE UMA VIAGEM
À DISNEYLAND® PARIS
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A Disneyland® Paris faz anos e o MEO convida a sua família para uma viagem de sonho 
para 4 pessoas com tudo incluído! Para se habilitar basta ser cliente MEO 
com o serviço Disney Movies on Demand ativo e concorrer ao passatempo em meo.pt 
Adira já premindo o botão vermelho do seu comando MEO sobre os canais Disney 
e divirta-se com mais de 60 filmes Disney e Pixar, por apenas €5,50/mês.
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COM POUCO MAIS DE UM ANO, o
ANTIQVVM, que ocupa o espaço do
antigo Solar do Vinho do Porto, já foi
distinguido com uma estrela Miche-
lin.A segunda para o seu chef,Vítor
Matos, que já alcançara a primeira
estrela quando estava na Casa da
Calçada. O restaurante já tem dis-
ponível a nova carta de Primavera.
“Pelas experiências que vejo no
mundo inteiro, estou cada vez me-
nos preocupado com a ligação à
terra, com o produto português. Não
tem nada a ver com a tradição por-
tuguesa.Tento ter sempre menus di-
ferentes: a tradição renovada onde,
aí sim, procuramos sempre inovar
dentro da cozinha portuguesa de
raiz mais tradicional; e depois [no
menu Ensaios Sensoriais] não há li-
mites”, explica ao GPS.

No que se refere aos novos pratos
sazonais, confessa: “Inspirei-me um
pouco nas cores da estação, por-
que a minha cozinha é sempre co-
lorida. Mas esta é diferente da do
Verão: é mais monocromática, tem
mais amarelos, mais dourados, al-
guns verdes, alguns vermelhos...A
ideia é fugirmos do Verão e tentar-
mos levar um bocado a Primavera;
mas não muito rigoroso, porque eu
não consigo fazer pratos muito
quentes.”

No total, há oito novos pratos e
três sobremesas. O marisco e o pei-
xe estão em maioria, com cinco
sumptuosas propostas: atum &

vieira (€23), fígado de bacalhau &
bacalhau fumado (€24), sapateira
& lagostins (€29), peixe-manteiga
& rapazinhos de Trás-os-Montes
(estes rapazinhos são cogumelos,
deliciosos, e o prato acompanha
ainda com couve de Bruxelas, raiz
de cerefólio, espumante e estragão,
€29) e salmonete & ouriço do mar
(€32). Depois, há dois pratos em
que o mar se cruza com a carne:
salmão & cabeça de porco fumada
(€30) e frango do campo & lava-
gante-azul da nossa costa (€29).
E, na carne, há pombo & foie gras
(€27) e veado & tendão de vitela
maronesa (€31). Finalmente, as
três sobremesas: requeijão & doce
de abóbora (€11), citrinos & ale-
crim (€11) e pêssego Melba (€12).

Resta acrescentar que, além das
matérias enunciadas nos nomes,
cada prato é composto por uma
série de acompanhamentos que
são verdadeiras explosões de sa-
bor, elaborados com alguns ingre-
dientes pouco comuns. Por exem-
plo, atum & vieira tem também ca-
puchinhas, gengibre, chili de beter-
raba, molho de ostra e yuzu.

Enquanto o Verão ainda não che-
ga, há muito para saborear num
dos restaurantes com a melhor vis-
ta para o Douro e que bem merece
a sua estrela Michelin.

TEXTO RODRIGO AFFREIXO

qNOVA CARTA

ANTIQVVM

VÍTOR MATOS
Nasceu em Vila Real,
em 1976, e foi com os
pais para a Suíça, onde
tirou, em Neuchâtel, o

curso de Cozinha e Pas-
telaria. Em 1995 regres-
sa a Portugal. Em 1998
é chefe de cozinha na
Estalagem Quinta do

Paço (Vila Real). Depois
passa pelo Grande Hotel
da Curia, Grande Hotel

das Caldas da Felgueira,
Vidago Palace Hotel,

Quinta do Pendão, Tiara
Park Atlantic Hotel
e Casa da Calçada

(Amarante), onde fica
cinco anos e arrecada
a sua primeira estrela
Michelin. Em Outubro
de 2015 inaugurou o

ANTIQVVM, com que já
recebeu a sua segunda
estrela. Com influências
mediterrânicas, a sua

cozinha é “uma mescla
entre a tradição e

as novas tendências
gastronómicas”.

PÊSSEGO MELBA
Uma sobremesa feita

com pêssego, mascarpone,
baunilha, lima kaffire líchias

€12

FÍGADO DE BACALHAU
& BACALHAU FUMADO

Fígado e bacalhau
em caldo dashide vinho

do Porto branco,
com salty fingers e caviar

€24

22
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R. de Entre-Quintas,
220, Porto
226000445
12h-24h e 19h-23h
(dom., 12h-15h;
fecha 2.ª)
€75 (Preçomédio)
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NO SÉCULO XIX, EM DUBLIN, Irlanda, a des-
tilaria George Roe & Company era um porten-
to. Aquilo que começou como um negócio de
família, com o tempo tornou-se um fenómeno
de popularidade que chegou a fazer dela
a maior exportadora de whiskey
irlandês. Infelizmente, acabou por fe-
char na década de 40, mas hoje a
Diageo (empresa de bebidas espiri-
tuosas) decidiu homenagear este símbolo
da cultura do whiskey lançando o Roe & Co,
um blend suave e aromático que estagia em
barris de bourbon. No fim de Abril chegará
às lojas e bares de Portugal.

TEXTO DIOGO LOPES

BARES

11

Roe&Co

O HOMEM E O MOINHO
A inspiração para

o nome desta novidade
veio de George Roe,
mítico produtor de

whiskey do século XIX.
A forma do moinho

que Roe tinha na sua
destilaria (e que ainda
hoje existe no centro
de Dublin) inspirou
a forma da garrafa.

PU
B

ONDE COMPRAR
Em Lisboa: El Corte
Inglés, Av. António
Augusto Aguiar,

31, Lisboa

No Porto: El Corte
Inglés, Av. da

República, 1435,
V. N. de Gaia

Preço: €28

CAROLINE MARTIN,
é a master blender –

uma espécie de
enóloga do whiskey –
que criou esta novi-
dade. Considerada

uma das figuras mais
importantes da área,
Caroline tem já 30
anos de carreira

!PENÁLTI



Serralvesmostraoprojecto
queoarquitectofezparaa

Alhambra,emGranada,com
JuanDomingoSantos.OGPS

conversou,noPortoeem
Lisboa,comoPritzker

portuguêse como espanhol

Costumava visitar Granada com os pais
nos anos 40 e lembra-se de vaguear pe-
los jardins da Alhambra, uma fortaleza
apalaçada que serviu de corte ao Rei, en-

quanto admirava a maneira como a paisagem na-
tural e artificial se fundiam, os grandes pátios e os
jogos de luz e sombra. Muitos anos mais tarde, em
2011, Álvaro Siza Vieira venceu um concurso inter-
nacional para a criação de um novo pavilhão de
acesso à Alhambra, o segundo local mais visitado
em Espanha (logo a seguir à Sagrada Família, em
Barcelona), com um projecto realizado em colabo-
ração com o arquitecto espanhol Juan Domingo
Santos. “Cada projecto é um desafio, mas este é
mítico”, afirmou Siza sobre a Porta Nova. Depois
de várias discussões em torno da sua viabilidade,
foi anunciado em Dezembro que o projecto tinha

Asvárias
visões de

Álvaro
SizaVieira

ARTES PLÁSTICAS
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TEXTO ÁGATA XAVIER

ÁLVAROSIZA
VIEIRA:VISÕES
DAALHAMBRA
MUSEUDESERRALVES
R.D. JoãodeCastro,
210, Porto •De8/3

(Inaug. 7/3, 19h) a 28/5
• 10h-18h (sáb. e dom.,
10h-19h) • Fecha 2.ª

•€10



Um esquisso
de Siza para
o projecto
da Alhambra

sido chumbado pelo governo de Andaluzia e pelo
ICOM, órgão consultivo da UNESCO, e que não iria
avançar por causa da grande concentração de
serviços comerciais. “Argumentam que o projecto
não está integrado e é invasivo quando o próprio
júri destacou a sua integração. Acho que houve
motivos políticos, um conflito entre a junta e a ci-
dade”, explica Siza, e estranha que o ICOM sugira
que o projecto seja adaptado a outro local. Isso faz
o Pritzker dizer, com ironia, que desconhecia a ca-
pacidade de “portabilidade dos projectos”. O Mu-
seu de Serralves, no Porto, revela a partir de 7 de
Março (inauguração às 19h), um conjunto de dese-
nhos, maquetes, vídeos, entrevistas, fotografias e
livros sobre o projecto na mostra Álvaro
Siza Vieira: Visões da Alhambra. O GPS
conversou com Pritzker no seu ateliê
no Porto, entre plantas e o habitual
fumo de vários cigarros.

Gostadevercomoaspessoasse
apropriamdosespaçosquefaz?
Esse encontro entre o utente e a
arquitectura é a parte fundamental
da própria elaboração do projecto.
Há sempre essa tensão permanente
que é, também ela, material de projecto.

Foi aprendendoa fazercedências?
Desde o início da minha actividade que sei que o
trabalho do arquitecto inclui um diálogo imagina-
do ou real.
Oqueéquefazumacasa serumacasa?
Quando se projecta um apartamento, não se sabe
quem vai viver para lá, e a pessoa usa a casa e ca-
racteriza-a de acordo com a sua personalidade.
Tudo o que é discutido no momento e entra no
processo de concepção é uma vantagem, o que é
uma coisa aposta, uma adição, já não resulta.
Amarquiseéumexemplodoquenãoresulta?
Amarquise, em geral, vem da necessidade de ter
mais espaço. Não tem a ver comopções estéticas.

Tambémpassa a ser uma obsessão pelo
alargamento do espaço, que não é ne-
cessariamente vantajoso, de uso da casa.
Lembro-me quando fiz umas casas no
âmbito do projecto SAAL, as casas eram
pequenas, o orçamento era reduzido.
Muitas daquelas pessoas vi-
nhamde ilhas onde uma família
vivia em quatrometros emeio
por quatrometros emeio. Re-
parei que numa delas, que tinha uma es-
cada, os degraus estavam cheios de bo-
nequinhos doWalt Disney emplástico.
Paramim foi um choquemas depois
pensei “esta gente nunca teve onde pôr

objectos” e, portanto, encontrando este espaço, a pri-
meira reacção, é enchê-lo de objectos. Dámuito de
emocional à arquitectura e ao uso da arquitectura.
Quisserescultormasacabouporseguir
arquitecturapara convenceroseupai...
Depois atéme interessei pela arquitectura porque
entrei na escola de Belas-Artes nummomentomuito
interessante de reformulação do curso, com um
novo director, pessoa de grande qualidade, que era
o Carlos Ramos, e que chamou uma nova equipa.
Era ummomento interessante que extravasava a fa-
culdade: essa procura damodernidade oumelhor,
da contemporaneidade. Houve uma abertura com
razõesmuito claras – o fim da guerra, a derrota dos
regimes fascistas. Uma aberturamuito controlada, é
certo, mas de qualquermodo foi uma abertura.
Aprimeiraobraquefez foi umgalinheiro?
Fiz um, mas não foi a primeira. A primeira foi a
reformulação da cozinha na casa da minha avó.
Comocorreu?
Foi muito estimulante e apaixonante porque
quem se limitou até aí a fazer desenhos sem os
ver no espaço... há uma grande entrega e um
grande apetite por ver o espaço que pensou.
Fiz também um portão em casa de um tio.
Foi pago?
Já estava pago desde pequenino, não é? [Ri]
Usaalgumacaneta especial para desenhar?
Normalmente é uma Bic, que émais prática e tem
qualidade. Lembro-me que fiz uns desenhos, há uns
anos já, para uma pousada que queria ter uns de-

ARTES PLÁSTICAS
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Álvaro Siza Vieira,
83 anos, no seu
ateliê no Porto.
Na mesa estão
plantas com o
desenho expositivo
que criou para a
mostra dos Mirós
em Serralves

“ARGUMENTAM
QUE O PROJECTO

NÃO ESTÁ
INTEGRADO

E É INVASIVO
QUANDO O

PRÓPRIO JÚRI
DESTACOU A SUA

INTEGRAÇÃO”

h

R
IC
A
R
D
O

M
E
IR
E
LE

S



ARTES PLÁSTICAS

14

senhosmeus nos quartos. Muitos deles fiz em es-
ferográfica, outros, em determinada altura, achei que
se exigiamais qualidade, então fiz com caneta de tin-
ta da Pelikan. Acontece que, comopassar dos anos,
os desenhos em tinta começaram a desaparecer e
os feitos a esferográfica estavam impecáveis.
Émais fácil transmitiruma ideia seadesenhar?
Transmitir uma ideia depende da vontade e da
disponibilidade do interlocutor, se ele não quiser
aceitar aquela ideia, ela não se transmite.
Arelaçãoentreoquepensaeoquedesenha
éfluída?
Sim, com alguns sobressaltos, muitos desvios, mas
sim, faz parte do pensar. Há um célebre artigo do Al-
var Aalto em que refere exactamente que, quando
bloqueia o pensamento,muitas vezes desenhando
semqualquer relação comodilema a resolver, surge
a ideia para desbloquear o que estava encravado.
Odesenhoestá nabasedetudo?
Às vezes ouço pessoas dizerem que não têm jeito
nenhum para o desenho. Só não o desenvolve-
ram, porque jeito tem toda a gente. Qualquer
criança faz desenhos maravilhosos, mas muitas
vão perdendo porque essa natural apetência para
o desenho não é apoiada.
OSiza foi apoiado...
Tinha um tio que fomentou muito essa vontade.
Erabomaluno?
Nas disciplinas teóricas, História, Matemática, era
bom. Na arquitectura era médio, médio/baixo.
Écurioso...
Nunca tinha tido contacto com a arquitectura, de
maneira que foi preciso que se desenvolvesse esse

interesse. Lembro-me que o primeiro trabalho que
o Carlos Ramos viu e comentou – fê-lo demorada-
mente, puxou e fez um cigarrinho, tirou uma tesou-
ra e cortou a ponta (acho que era um ritual que ele
fazia para ir pensando) –, o comentário que fez foi:
“Vê-se que você de arquitectura não sabe nada e
não viu nada.” E deu-me um belíssimo conselho:
“Vá a uma livraria boa e compre umas revistas de
arquitectura para entrar nisto.”
Oalunomedianoacaboupor integrara equipa
deFernandoTávora...
Ele viu qualquer coisa emmim. A primeira nota
boa que tive foi com ele e quando fez uma exposi-
ção emMatosinhos, como sabia que eu era de lá,
convidou-me para entrar na equipa. Foi o início de
uma amizade que durou enquanto pôde durar.
Começou adaraulasentretanto?
Antes de dar aulas ainda fiz umas obrinhas e tal,
género cozinhas, umas casas emMatosinhos, uns
projectos para Moledo. O Carlos Ramos achou
que teria capacidades e chamou-me. Mas disse
que para entrar tinha de defender a tese.
Gostavadedaraulas?
Há essa coisa bela no ensino de todos os anos
chegar uma nova revoada de gente nova com
apetite e vontade de aprender.
Acabaria depoispordesenharaFaculdade
deArquitectura...
Foi por decisão do Távora e foi uma experiência
fantástica.
Defendia queaArquitecturadevia estar
separadadeBelas-Artes?
Há alguma perdamas também haverá alguma

2011
Siza Vieira e Juan
Domingo Santos

venceram o concurso
internacional para criar

um novo acesso
à Alhambra

2,5
milhões de pessoas
visitaram a Alhambra

em 2015. É o segundo
edifício mais visitado
em Espanha, a seguir

à Sagrada Família,
em Barcelona

5
locais: a exposição foi
apresentada no Aedes

Architecture Forum;
no Vitra Design Museum;

no Patronato de la
Alhambra y Generalife;

no Nasjonalmuseet
– Arkitektur; e no Aga

Khan Museum

h

A Alhambra fica
em Granada,
na Andaluzia,

e é uma estrutura
fortificada de
origem árabe,
com incursões

cristãs. No interior
fica o Palácio

de Carlos V
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Estamos em Setembro de 2016 e a conversa
com o GPS é embalada por um ensaio do
maestro Dudamel – que iria actuar na Funda-
ção Gulbekian, em Lisboa, ao fim desse dia.
Juan Domingo Santos é um dos convidados da
décima quarta conferência internacional do
Docomomo, uma organização que se dedica à
documentação e conservação da arquitectura.
Vestido de preto, cabelo grisalho e olhos ver-
des, Juan Domingo Santos raramente é visto
de outra maneira. Nunca usa relógio, diz que
lhe basta olhar para o sol ou pergun-
tar às pessoas que passam para sa-
ber as horas. “Depender
muito das máquinas é de loucos!”,
exclama. Também costuma adivinhar o tempo
pelos comboios que lhe passam junto à janela
do ateliê, criado numa torre que ocupou há vá-
rios anos em Granada e que conseguiu conver-
ter num BIC – um bem de interesse cultural –
onde faz exposições, palestras e espectáculos.
Nela trabalham entre 10 e 12 arquitectos, con-
soante o fluxo de trabalho.

Soube que quis ser arquitecto na Alhambra,
pois era lá que o pai, engenheiro num ateliê de
arquitectura, trabalhava. “Gostava muito dos jar-
dins, da arquitectura, era tudo muito bonito e
como ele tinha um ateliê lá ensinou-me várias
coisas. Pela minha relação histórica com o lo-
cal, pelo meu pai, foi muito bom vencer o con-
curso”, diz. Conheceu Siza em 1989 quando se
meteu num carro e conduziu até ao Porto. “Há
duas coisas muito determinantes na minha car-
reira: ter entrado e subido à torre pela primeira
vez, e ter-me metido num carro para ir ter com o
Siza.” Bateu à porta e a secretária Teresa disse-
lhe que Siza não o podia receber. Juan Domin-
go Santos decidiu esperar. “Só saía de lá para
dormir. Ele estava sempre ocupado mas às tan-
tas recebeu-me. Fê-lo ao fim de três dias.” E re-
vela um segredo: “Se insistirmos muito, depois
de ouvirmos o seu não três vezes, à quarta ele
diz que sim.” Não lhe poupa elogios: “É uma
pessoa com muita vida interior, inteligente e
sensível. Tem uma visão das coisas nada con-
vencional e um sentido de humor fantástico.”
Muitos anos depois viriam a trabalhar juntos
neste projecto da Alhambra. Siza ia a Granada
muitas vezes e trabalhava no lugar sobre o pro-
jecto, noutras vezes vinha Santos ao Porto.

“ESPEREI TRÊSDIAS
ÀPORTAATÉSER
RECEBIDOPELOSIZA”
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necessidade. A certa altura chegou a dizer-se que
a arquitectura era amãe de todas as artesmas, na-
turalmente, começou um caminho da especializa-
ção que é incontornável. Nestemomento, atinge as-
pectos preocupantes porque é quase um divórcio
total. Sou contra a especialização quando ela inclui
ausência de diálogo e de concentração de saberes.
Essa separaçãonãopartedoegoda classe?
Pode ser um desejo de autonomia absoluta, partir
tudo aos pedacinhos, mas é uma posição errada.
Ninguém perde a sua autonomia pelo facto de
trabalhar em equipa, pelo contrário, enriquece.
Quantaspessoas trabalhamaqui consigo?
Neste momento, arquitectos, são 10. Já foram 25,
mas a redução foi causada pela crise... mas já se
fala tanto na crise que não falemos nisso.
Dequemaneira a criseafectouoseu trabalho?
Menos trabalho. O meu e o de todos. Neste mo-
mento, em Portugal, tenho pouco trabalho. Tive
de me virar para fora para manter o escritório em
funcionamento.

Emqueprojectosestá a trabalhar?
Amaioria do trabalho é na China e na Co-
reia. Na Europa está cada vezmais difícil.
Osprojectosestãoondehádinheiro...

Não será assim tão absoluto,mas tambémhá, nos úl-
timos tempos, umdesinteresse pelo trabalho que
não é tão caro: a habitação social quase quedesapa-
receu e não éporquenãohaja necessidades, porque
há,mas é umcapítulo, uma parcela nas necessidades.
Porqueéque issoacontece?
Por opções políticas.
Comoéquegerea relaçãocomapolítica?
Vou votar na devida altura.
Mas já foimuito interventivo, comonoprojecto
SAAL,comumcariz social epolítico forte...
Aí as implicações políticas erammuito maiores e o
impacto era mais directo porque, como sabe, ha-
via uma não aceitação dos princípios que estáva-

mos a pôr em prática – e até chegou a ser cortado.
Comoéqueviveuo25deAbril?
Foi uma explosão.
Oqueéqueestava a fazer?
Estava a dormir. Tinha havido um serão com ami-
gos e amigas emminha casa e estávamos a ouvir
música e a conversar. Ficámos até tarde mas um
deles ligou-me às 5, 6h da manhã e disse para ligar
o rádio. Depois fui para a rua...
Às5damanhã?
[Ri] Mais tarde, foi o tempo de tomar banho e ves-
tir-me, não de forma especial, e fui para a Avenida
dos Aliados onde estava já uma multidão.
Oquesentequandoaspessoasquestionamo
valorda revolução?
Amaioria que o faz não viveu antes disso.
Aospoucosvoltamospara essesperíodosde
medocomasalteraçõespolíticasnosEstados
Unidos,oBrexit,MarineLePen...
Isso é tremendo. É como uma distracção que está
a dar lugar à quase repetição do passado.
Crescemnovosmuros.Elessãoarquitectura?
Não, esses muros são agressão e isolamento.
Quandofalou doCarlosRamoseoexemplifi-
cou a fumarocigarro... foi nessa altura queco-
meçou a fumar?
Não, comecei a fumar relativamente tarde, aos 18.
Fumavaàsescondidas?
Já não tinha idade para fumar às escondidas.
Temnoçãodequantoscigarros fumapordia?
Agora fumo dois maços, mas eu não travo [tosse].
Sentequetemdeestarsemprecomasmãos
ocupadas, a desenharou a fumar?
Enquanto durmo não [ri].
Osdesenhosnosmaçossãoseus?
São, todos os dias a secretária põe aqui um auto-
colante para não me sujeitar àquela visão horrível
– e julgo que pouco eficaz nos objectivos que tem.
Põe um autocolante e eu faço um desenho.v

h “Tenho os maços
guardados por aí,
por divertimento.
São desenhos
de dois minutos
e é um entreteni-
mento como outro
qualquer”

“Primeiro vivi
40 anos na
Misericórdia,
num edifício
ali nas Antas.
Depois mudei
para uma casa
desenhada pelo
Souto Moura,
na Foz, porque
ficava mais perto
do escritório.
É um pequeno
condomínio
escondido e com
três famílias: eu,
o Souto Moura
(que é casado
com a minha
sobrinha) e um
engenheiro.
As reuniões
de condomínio
são muito fáceis,
há sempre
consenso”

ARTES PLÁSTICAS

16



ARTES PLÁSTICAS

17

q RODRIGO AFFREIXO

A Mulherde Negro que
dá título a este ciclo de
exposições de ilustra-
ção portuguesa refere-
-se a uma figura femini-
na que, desde 1985,
tem funcionado como
símbolo da marca
Porto Cruz. Agora, a
curadora Constança
Araújo Amador convi-

dou 14 ilustradores na-
cionais relevantes, aos
quais se juntou, para re-
criarem essa figura. O
desafio foi lançado a
autores a quem foi
pedida “uma visão da
Mulher de Negro, a par-
tir da sua gramática vi-
sual”, refere a curadora.
“Quisemos que fosse
portuguesa, quisemos

que tivesse em si o vi-
nho, as vinhas e o Dou-
ro e que também, espe-
lhasse o quanto o Por-
to transmite esta sede
por estar sempre pre-
sente no futuro que se
escreve”, acrescenta.
Os resultados darão

origem a seis exposi-
ções apresentadas no
Espaço Porto Cruz, em
Vila Nova de Gaia, ao
longo deste ano. A
primeira já foi inaugu-
rada e conta com as
contribuições de Cata-
rina Gomes (colagem),
Joana Estrela (grafite)
e Sebastião Peixoto
(acrílico), a evidenciar
o recurso a diversas
técnicas. Cada mostra
tem cinco trabalhos
de cada artista. “Nas
exposições, cada
ilustrador apresentará

um original para o
acervo da Porto Cruz
e com relação directa
à Mulher de Negro —
imagem da marca que
desde 1985 é usada
nas suas campanhas
de publicidade”, escla-
rece a curadora.
Seguir-se-ão Patrícia

Figueiredo, Cátia Vidi-
nhas e José Cardoso
(Abril); Mariana, a Mise-
rável, Pascal Ferreira e
Marta Madureira (Ju-
nho); Maria Imaginário,
Esgar Acelerado e
Constança Araújo Ama-
dor (Setembro); Júlio
Dolbeth, Rui Vitorino
Santos e Ana Biscaia
(Novembro). No fim, to-
dos os trabalhos serão
reunidos numa sexta e
última exposição, altura
em que será lançado o
catálogo.v

ILUSTRAÇÃO

RECRIAÇÕES DEUMA
IMAGEMDEMARCA

MULHER
DENEGRO#1
ESPAÇOPORTOCRUZ,
VILANOVADEGAIA
Até 2/4 • 11h-19h
• Fecha 2.ª • Grátis



q RODRIGO AFFREIXO

Ao longo das décadas,
as publicações periódi-
cas têm reflectido a evo-
lução do design gráfico,
da ilustração e da tipo-
grafia em Portugal. São,
portanto, óptimomate-
rial de estudo para as
pessoas da área. E não
só: também despertam
a curiosidade (ou a
nostalgia) do cidadão
comum. A seguir a Buri-

“Nas revistas encontra-
mos reflectidas as carac-
terísticas de um tempo:
estilos, modas, correntes,
ideias e autores”, refere.
Esta exposição, co-

-organizada pela câma-
ra municipal e pelo pro-
jecto IDEA (Investigação
emDesign e Arte), da
ESAD, permite cotejar
variadíssimas revistas
de diferentes épocas.

Há um pouco de tudo,
das graves revistas lite-
rárias às de cinema,
mais pop. Mais as da
moda, as da política, etc.
“Uma história dode-

sign não pode ser disso-
ciada de uma história
cultural – dosmeios téc-
nicos, das correntes ar-
tísticas, do contexto polí-
tico ou económico –
que, na sua liberdade ou

DESIGN

REVISTAS
DESENHADAS

O material
vem da
colecção
pessoal
de José
Bártolo

A mostra
cobre 150

anos de
design
gráfico

UMAPÁGINAPARAEMOLDURAR
DAVID PENELA Iceberg curioso
David Penela, ilustrador e devorador de pizza em part-ti-
me. Passeia, vive e trabalha no Porto. Expõe de forma
regular, individual e colectivamente desde 2007. O seu
trabalho abrange os campos do desenho, ilustração e
técnicas de impressão em que explora temas da cultura
popular e do seu próprio universo pessoal.

gerador.eu facebook.com/acgerador instagram.com/gerador_eu

davidpenela.com

ALMANAQUE–
DESIGN

PORTUGUÊS
EMREVISTA
CASADODESIGN
Edifício dos Paços

do Concelho, R. Alfredo
Cunha, s/n, Matosinhos
Exposição permanente
• 9h-12h30 e 14h-17h30

(Sáb., 15h-18h)
• Fecha dom.

Grátis

lada – Arte-factos para a
sobrevivência, com que
inaugurou, a Casa do
Design acaba de avan-
çar para a sua segunda
exposição permanente:
Almanaque –Design
Português em Revista.
O curador, José Bár-

tolo, revela uma parte
da sua extensa colec-
ção pessoal, cobrindo
150 anos de design
gráfico em Portugal.

condicionadas pela cen-
sura, com carácter de
vanguarda ou defen-
dendo valores instala-
dos, as revistas acabam
por espelhar”, afirma o
coleccionador. José Bár-
tolo coordenou recente-
mente, para oPúblico,
as colecçõesDesign
Português,Almanaque
Português eDesigners
Portugueses.v
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kVimos Almada em 1993:
A Cena do Corpo. Este título
desviava Almada da centrali-
dade plástica, ele, “futurista
e tudo”: poeta, geómetra, ac-
tor (O Condenado,
de M. Hugin,
1921, filme perdi-
do), performer (as
suas conferências de 1917),
pintor, desenhador (e, nele,
estas actividades separam-
se), decorador (Cine San
Carlos, Madrid), desenhador
para animação (Cine Moledo,
1934), vitralista (igreja de Fá-
tima) com saber decorativo-
-religioso exacto, muralista.
Tudo isso e muito mais, além
de polémico (faltam aqui os
seus cartazes sobre a Consti-
tuição de 1933), o que esta
exposição actual – Uma Ma-
neira de Ser Moderno –, de-
monstra como nenhuma ou-
tra, revelando desmesurada-
mente uma obra desmesura-
da, mapeando tudo o que de
Almada está em espaços pú-
blicos e privados da cidade.
Falta-lhe, no entanto, a pro-
dução literária (a sala de ex-
posições temporárias junto
à Biblioteca poderia ter sido
usada para tal), o seu pensa-
mento, manuscritos. Moderno
e visionário, a sua defesa de
Amadeo é célebre, a sua ge-
ração dourada não é menos.

CRÍTICA

ALMADA
NEGREIROS

– UMA MANEIRA
DE SER

MODERNO
QUASE TUDO...

CARLOS VIDAL CRÍTICO

TTTTS

MUSEUCALOUSTE
GULBENKIAN
AV. BERNA, 45, LISBOA
Até 5/6 • 3.ª a dom.,
10h-18h • Fecha 2.ª • Grátis

AFACE
ESCON-

DIDA
DOSOL

EALEGRIA
ESOBRE-
VIVÊNCIA
MUSEU GUL-

BENKIAN
Av. de Berna

45, Lisboa
• De 3/3 a 15/5

e 22/5
• 10h-18h

• Fecha 3.ª
• €3

TEMPODEPOIS
DOTEMPO

TORREÃONASCENTE
DACORDOARIA

NACIONAL
Av. da Índia, Lisboa

De 3/3 a 25/4 • 10h–18h
(Sáb. e dom., 14h-18h)
• Fecha 2.ª • Grátis

q ÁGATA XAVIER

Um dos retratos mais
icónicos de Salgueiro
Maia é dele. Foi tirado
quando o jovem capi-
tão estava a devolver
a liberdade a Portu-
gal, na manhã de 25
de Abril de 1974. Al-
fredo Cunha, o autor,
refere-se a ela como
“o meu Che Guevara”,
numa alusão ao retra-
to que Alberto Korda
tirou ao guerrilheiro
argentino.
Este retrato, e mui-

tos outros, estará na
Galeria do Torreão

Nascente da Cordoa-
ria Nacional, em Lis-
boa, a partir do dia 3
(17h), na exposição
Tempo Depois do
Tempo. Reúne mais
de 500 fotografias,
divididas por núcleos:
retrato, nacional, inter-
nacional e o projecto
que fez para AMI,
na comemoração dos
30 anos da organiza-
ção, e no qual viajou
por Níger, Roménia,
Bangladesh, Índia,
Haiti, Sri Lanka, Guiné-
-Bissau e Nepal. Para
ver até 25 de Abril.

VÁRIOS

MARQUES E KASZÁS
NAGULBENKIAN
qUma viagem foto-
gráfica pelo Palácio de
Versalhes por Manuela
Marques e as obras
utópicas de Tamás
Kaszás são as propos-
tas do Museu Gul-
benkian, em Lisboa,
para inaugurar o mês
de Março. Enquanto a
primeira, A Face
Escondida do Sol,
revela pormenores
menos óbvios do palá-

cio onde viveu Maria
Antonieta, como
grafitti inesperados,
o segundo imagina
um futuro alternativo
através de instalação,
desenho e vídeo em
Alegria e Sobrevivência.
Além das obras a solo,
esta mostra junta pe-
ças de Kaszás e Anikó
Loránt, dupla que assi-
na com o nome Ex-
-Artists Collective.v AX

FOTOGRAFIA

ALFREDOCUNHA
NACORDOARIA

ARTES PLÁSTICAS
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Otítulo diz quase tudo, embora seja enigmáti-
co. “É perfeito para abordar o tema dame-
mória”, garantiu aoGPS – a propósito da es-
treia, no dia 2, no Teatro D.Maria II, do seu

novo espectáculo,Tiranossauro Rex – o dramaturgo
e encenador brasileiro Alex Cassal, o fundador do
grupo FoguetesMaravilha, que numa passagempor
Lisboa se apaixonou por uma portuguesa, com
quemhojemora na Avenida de Paris. Explicando
melhor: “Por um lado, esse animal pré-histórico
representa um achado científico. Desapareceu 66
milhões de anos antes de surgirem os nossos pri-
meiros antepassados emÁfrica, portanto ninguémo
viu, masmesmo assim toda a gente tem uma ideia
de como é. Por outro lado, tem algo de personagem
de fábula, de fantasia do universo infantil.”

Não por acaso, uma das personagens fala sobre
a colecção que fez, de fascículos sobre dinossauros,
que traziam ossos a fingir (mas de escala científica).
“É engraçado, porque isso atravessa gerações.
O nosso actormais velho, António Pedrosa, andou
a comprar aos netos, muito recentemente, fascículos
desses, que eu também coleccionei há décadas”, re-
feriu, ainda, o autor. Foi Tiago Rodrigues, actual direc-
tor do teatro do Rossio, que o convidou para ali criar
um espectáculo “fora das salas de espectáculo, que
usasse os espaços de circulação, que são bonitos e
expressivos, mas quase desconhecidos do público”.
Primeiro, Alex pensou empeças breves para um

único espectador, ao estilo da performance íntima,
em que partilhavamemórias próprias, que fez em
2014, no Brasil: Segredos. Depois, o conceito alargou-

“POR UM LADO,
ESSE ANIMAL
PRÉ-HISTÓRICO
REPRESENTA
UM ACHADO
CIENTÍFICO.
POR OUTRO,
TEM ALGO DE
PERSONAGEM
DE FÁBULA”

TEATRO & DANÇA
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O espectáculo
é feito de
monólogos,
mas qualquer
um pode ser
“visitado”
inesperadamente
por um actor
de outra cena

SeteactoreshabitamrecantosdoTeatro
Nacional, mascadaespectadorsóverácinco.
“Apeçaésobreamemória,portantotinhade
exploraralacuna”, justificaoautor,AlexCassal

Siga este
TiranossauroRex

TEXTO RITA BERTRAND
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O autor
e encenador
Alex Cassal



-se e as histórias íntimas, brasileiras, misturaram-se
com a história domundo, resultando em fragmen-
tos que foram testados em leitura encenada, grátis,
no teatro, com cinco actores.
Ainda não era suficiente. Na sua versão completa, a

peça tem sete actores a fazermonólogos (ocasional-
mente “visitados” por personagens de outras cenas)
e é para 50 espectadores por sessão, divididos em
grupos de 10, que vêem apenas cincomonólogos.
O autor explica porquê: “A peça é sobre amemória,
portanto tinha de explorar a lacuna, que as pessoas
podempreencher com as suas próprias lógicas...
ou podem voltar noutro dia, para verem o resto.”
Certo é que todos estão relacionados e cada

um tem um facto central, baseado nas vivências
do próprio Alex: “É tudo real, mas transferido para
Portugal, onde também houve uma ditadura, que
foi diferente, mas talvez não tanto como se pen-
sa...” Pelo meio, tanto aborda o incêndio que
destruiu o Teatro D. Maria II como o 25 de Abril:
“Recordar um certo momento histórico abre
janelas íntimas para muitas coisas...”v

TIRANOSSAUROREX
TEATRONAC.D.MARIAII,

LISBOA
De2 a 27/3 • 4.ª, 19h • 5.ª a sáb,

21h • Dom, 16h • €8
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MÁRCIA LANÇA
NA SALA DE COSTURAS

A certa altura, é referida a estreia de
Rocky. Não é acaso: emTiranossauro Rex,
essa memória mistura-se com a de outro
filme quemarcou Cassal, na sua chegada
a Lisboa:Belarmino, de Fernando Lopes,
que serve para a personagem deMarta
Lança contar a história do pugilismo

e revelar que foi no cinema, em criança,
que viu o pai a chorar pela primeira vez.

ALFREDO MARTINS
NO BAR DOS ARTISTAS

Comoo bar dos bastidores do teatro está
desactivado, Cassal aproveitou-o para pôr
a sua personagem entre copos, a lembrar

um dia de caos: “Aomesmo tempo
que a mãeda personagem, a suamaior
referência de estabilidade, acorda de

repente, no hospital, a achar que é artista
de novela, acontece o ataque terrorista
às Torres Gémeas, emNova Iorque.”

ANTÓNIO PEDROSA
NA BIBLIOTECA

Embora seja do actormais velho do elen-
co, a cena de António Pedrosa na biblio-
teca do teatro é a única que fala do futu-
ro. Parte do passado, como as outras: a

personagem vê, com o pai, Flash Gordon.
Como se trata de um herói futurista,

despoleta uma questão: “Como é que este
homem de 75 anos se imagina no futuro?
Estará num jogo virtual, interminável?”

CLÁUDIA GAIOLAS
NO CAMARIM 16

Embora outras cenas aludam
aodinossauro do título, nenhuma é tão

explícita comoa que se passa no camarim
16. Nela, Cláudia Gaiolas descreve a festa
de aniversário do irmãomais novo, cuja
temática eram os gigantes pré-históricos,
a sua obsessão. “É ummodode ligar um
evento doméstico e a grandeHistória,
que é oobjectivo da peça”, diz Cassal.

PAULA DIOGO
NO SALÃO NOBRE

“É a história mais sombria do espectáculo”,
avisa Cassal sobre omonólogo de Paula
Diogo no Salão Nobre. Baseia-se na figu-

ra do segundomarido da mãe
da personagem, vítima de violência

doméstica. Ou seja, da própria mãe do
autor – que vai sonhando vinganças que

os livros da Colecção Vampiro e a
história de Jack, o Estripadoralimentam.

MARCO PAIVA
NA SALA DE PROVAS

Também encarna um lutadormexicano,
porque – como revela Cassal – “os actores
não fazem sempre osmesmosmonólo-
gos, vãomudando de personagem”,mas
na sala de provas, “a mais pequena e

íntima”, Marco Paiva partilha a memória
da sua primeira namorada – “uma história
banal, daquele tempo em que tudo na
vida é vibrante, sensual, molhado...”

TÓNAN QUITO ENTRE
MURALHAS DE ROUPA

É um dos espaçosmais bonitos,
segundoAlexCassal, aquele em
queTónan Quito conta a sua

história, umamemória da “figura
mítica do irmãomais velho da
personagem, quase um herói

de capa e espada, obrigadopelo
regimepolítico ao exílio”. Vai

parar a Salamanca, um pequena
cidademexicana,mas a cena pas-
sa-se toda no ateliê de figurinos
do teatro, a que o autor chama
“uma floresta de chariots, com
muralhas de roupa de épocas
diferentes e limites indistintos”.

TEATRO & DANÇA

21



q RITA BERTRAND

Um dos focos de pro-
gramação do Teatro

do Campo
Alegre, no
Porto, intitula-
se Desloca-

ções e diz respeito ao
modo como as artes
performativas tratam
acontecimentos que
inscrevem cicatrizes
na História. Não admi-
ra que arranque este
fim-de-semana com

artistas originários
de países assolados
pela guerra.
Do Ruanda, que viveu

um genocídio em 1994,
vem Dorothée Munya-
neza, que evoca a sua
infância em clima vio-
lento através do teatro,

da dança e da música.
Da Síria chega Mithkal
Alzghair, que trabalha
sobre a identidade do
seu povo, formada sob
domínio colonial.
O público pode des-

cobrir os percursos de
ambos participando

numworkshop (dia 3,
às 18h30), assistindo a
filmes (dia 4, às 18h30)
ou participando no en-
contro Registo e Refú-
gio (dia 4, das 15h às
17h), moderado pelo
jornalista Pedro Santos
Guerreiro e que junta
os dois artistas, Isabel
Galvão, professora do
Conselho Português
para os Refugiados, e
Golgona Anghel, escri-
tora e investigadora.

O melhor do progra-
ma é, no entanto, ver
os espectáculos.
Da ruandesa, há

dose dupla: Samedi
Détente, na sexta, dia
3, às 21h30 (seguido
de conversa), uma co-
reografia (com ela e
outros dois bailarinos)
que confronta a fuga
do país amado e o re-
gresso a ele, e um con-
certo, no sábado, às
23h, em que mostra
os seus dotes de can-
tora e compositora –
já revelados em 2004,
na banda sonora do
filme Hotel Ruanda,
de sua autoria.
De Mithkal Alzghair,

Displacements (na fo-
to), no sábado, 4, às
21h30, aborda a re-
construção da identi-
dade a partir do corpo,
cruzando a tradição
folclórica síria com co-
reografias militares e
imagens de contextos
de guerra.v

DANÇA

ALQUIMIA A DOIS
NA CULTURGEST

Coniunctio – um espectá-
culo que vai buscar o título
à alquimia – apresenta-se
na sexta-feira, dia 3, no
Grande Auditório da Cul-
turgest, em Lisboa (após
estreia em Gouveia e pas-
sagem por Castelo Bran-
co). A assinatura é de Pe-
dro Ramos, coreógrafo,
bailarino e professor da
associação cultural Ordem
do O, que tem procurado
desenvolver uma lingua-
gem centrada no estudo
do corpo enquanto unida-
de psicofísica, cruzando
princípios do ioga, da psi-
cologia e da alquimia com
as artes perfomativas.

Confuso? Passamos a
explicar: Coniunctio é o
nome dado à operação al-
química que permite jun-
tar dois elementos distin-
tos com a finalidade de
obter um terceiro que, em
unidade, reúna os seus
opostos. Uma espécie de
electricidade pulsante,
pois. Isso mesmo é explo-
rado na coreografia de Ra-
mos, que a interpreta com
Sandra Rosado (além de
co-assinar a música origi-
nal com Carlos Andrade).

Em dueto, o coreógrafo
propõe olhar para o espa-
ço íntimo entre duas pes-
soas e trabalhar com a

electricidade gerada pela
proximidade, bem como
com o potencial de trans-
formação que esse encon-
tro produz. A partir da vi-
são de que o corpo é
energia, procura integrar
a união dos opostos: do
corpo e da consciência,
do indivíduo e do coletivo,
do masculino e do femini-
no, do consciente e do in-
consciente, da relação do
exterior com a experiência
do interior.

Na sexta-feira, dia 3,
depois do espectáculo
há uma conversa com
os seus criadores, na
Sala 1.v RB

DESLOCAÇÕES
TEATRODOCAMPO

ALEGRE, PORTO
6:ª, 3/3, 18h30-23h
• Sáb., 4/3, 15h-1h

• €5 a €10
por espectáculo

PROGRAMA

COMOPÔR
EM PALCOOQUE
FERE EMATA

TEATRO & DANÇA
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CONIUNCTIO
CULTURGEST,LISBOA

De3a4/3 • 6.ª e sáb., 21h30
•€13;até30anos:€5



GRÁTIS

COLECÇÃO 5 ESTRELAS
DO CINEMA PORTUGUÊS

“Lá em casa o Aniki-Bóbó
 nunca sai de cartaz”

PRÓXIMO CARTAZ 

KILAS, O MAU DA FITA
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k Encontrar o Sol, de
Edward Albee, que vimos
no São Luiz, em Lisboa,
chega agora a Braga, com
encenação de Ricardo Ne-
ves-Neves. Aqui, quatro
pares de homens e mulhe-
res, juntos numa praia da
moda, com re-
lações familia-
res entre si, jo-
gam um teatro
psicológico (e filosófico e
político, como queria o au-
tor), em que vão “ruminan-
do” as suas vidas. Descor-
tinam as histórias privadas
uns dos outros e põem
a nu os limites comporta-
mentais e morais que a
sociedade lhes impôs
e as escolhas que fizeram
(ou tiveram de fazer) e os
tornaram mais ou menos
(in)felizes. É numa trama
de humor cáustico, refle-
xão e melancolia que de-
senrolam parte da sua fra-
gilidade, como quem pro-
cura o sol naquele eterno
dia de chuva do Verão.

Além do humor, a ence-
nação dá a ver um texto
complexo de forma límpi-
da e usa homeopatica-
mente a música: dois ac-
tores cantam ao vivo e um
coro bem disfarçado entre
o público ajuda a conduzir
vidas que, como as nos-
sas, se moldam (ou não)
aos ditames da época e
estão longe de ser uma
canção de embalar.

CRÍTICA

ENCONTRAR
O SOL

RUMINAR A VIDA
À BEIRA-MAR

TTTTS

THEATROCIRCO,BRAGA
5.ª, 3/3, 21h30
• €12; c/desconto: €6

GISELA PISSARRA CRÍTICA

q RITA BERTRAND

Conversas Ouvidas
por Acaso numa Estação
de Comboios é uma nova
encenação de Teresa
Sobral – em estreia a
6 de Março na Sala Má-
rio Viegas do São Luiz,
em Lisboa –, mas é tam-
bém o título de um dos
seis textos do espectá-
culo, assinados por Luís
Cano, um dos grandes
renovadores do teatro
argentino, de linhagem
poética e íntima, mas for-
temente ligada ao quoti-
diano. Os outros (mais

quatro peças e um poe-
ma) são Caranguejos,
Canção do Cemitério,
O Mais Formoso dos Ani-
mais Domésticos, A For-
ma Perfeita e Niños. Sur-
gem num cenário único
(uma estação devoluta),
por onde passam 30 per-
sonagens inquietas, asse-
guradas por Adriano Car-
valho, Álvaro Correia, Isa-
bel Aboim Inglez, Jorge
Fernandes, Martim Pedro-
so, Miguel Sobral Curado
e Miguel Damião. v RB

ESTREIA

VAI UM INÉDITO PREMIADO?

Cleia Almeida, Eurico Lopes e Tomás Alves são os intér-
pretes de Tentativas para Matar o Amor, texto inédito
de Marta Figueiredo, que em 2015 venceu o Grande
Prémio de Teatro Português, instituído pela SPA e pelo
Novo Grupo, sediado no Teatro Aberto. E é precisamen-
te no Teatro Aberto, em Lisboa, que estreia, no dia 3,
numa encenação de Levi Martins e Maria Mascare-
nhas, fundadores da Companhia Mascarenhas-Martins,
do Montijo, que co-produz o espectáculo.

Focando o amor no mundo contemporâneo, onde pa-
rece não haver tempo para alimentar uma relação, a
peça conta a história de um par enamorado: Ana e Jai-
me. Os dois decidem afastar-se, porque as suas vidas
quotidianas são inconciliáveis. Porém, entre trabalhos e
contas para pagar, viagens e recordações, encontros e
desencontros, o que sentem teima em renascer.v RB

A memória é o tema
central do espectáculo
que o Clube Estefânia
(actual sede da Escola
de Mulheres), em Lis-
boa, acolhe de sexta-fei-
ra a domingo, 3 a 5.

Intitulado Em Memória
(ou a Vida Inteira Dentro
de Mim), é um monólogo
baseado no romance
Até ao Fim, de Vergílio
Ferreira, em que um ho-
mem recorda os seus
problemas com a mulher

e o filho toxicodepen-
dente.A peça – interpre-
tada por Pompeu José e
encenada por António
Rebelo e Pedro Sousa –
chega a Lisboa dois
anos depois de ter es-
treado na Casa do Povo
da Vela, freguesia da
Guarda, onde foi criada
pelo grupo Gambozinos
e Peobardos (daquela
localidade) e pelo Trigo
Limpo – Teatro Acert,
de Tondela.v RB

REPOSIÇÃO

VERGÍLIO FERREIRA
POR POMPEU JOSÉ

Guimarães assinala entre os dias 8 e 12 (quarta-fei-
ra a domingo) os 150 anos do nascimento de Raúl
Brandão (que se cumprem exactamente a 12) com
uma festa que junta centenas de actores (amadores
e profissionais) a representar toda a sua obra teatral,
tanto no Centro Cultural Vila Flor, como junto ao seu
espólio, guardado na Sociedade Martins Sarmento.

A festa arranca no dia 8 às 22h, com a nova cria-
ção do grupo Teatro Oficina: Teatro da Alma, que
cruza cenas de três peças de Brandão: A Noite de
Natal (1899), O Gebo e a Sombra (1923) e O Ave-
jão (1929).v RB

INICIATIVA

GUIMARÃES DEDICA
FESTAARAÚL BRANDÃO

ESTREIA

PAGUEUMA,
LEVE SEIS
PEÇAS DE
LUÍS CANO

TENTATIVAS
PARA

MATARO
AMOR

TEATROABERTO,
LISBOA

De 3/3 a 9/4 • 4.ª a
sáb., 21h30 •

Dom., 16h • €15

FESTARAÚL
BRANDÃO
GUIMARÃES

De 8 a 12/3 • Pro-
grama: ccvf.pt
• Passe: €20

EMMEMÓRIA
(OUAVIDA

INTEIRADENTRO
DEMIM)

CLUBE ESTEFÂNIA –
ESCOLADEMULHERES,

LISBOA
De 3 a 5/3 • 6.ª a dom.,

21h30 •€15

CONVERSAS
OUVIDASPOR
ACASONUMA

ESTAÇÃO
DECOMBOIOS
TEATROSÃOLUIZ –
SALAMÁRIOVIEGAS,

LISBOA
De 6 a 12/3

• 2.ª a sáb., 21h
• Dom., 17h30 • €12
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“Venho muitas vezes a Portugal,
acho que já posso dizer que
conheço bem o vosso país,
principalmente Lisboa. Da

próxima vez que cá vier quero
conhecer melhor o interior

“Filmar um livro não é fácil –
é por isso que esta é uma

adaptação muito livre, quando
comparada com a obra original.

Um filme conta uma história
que começa no ponto

A e acaba no B, a literatura
não é assim, tem muitos
saltos entre o passado
e o futuro, por exemplo

“Nunca tinha trabalhado
com a Marion, mas assim que

li o argumento pensei logo
nela para o papel: escolhê-la
foi o melhor para mim, para

ela e para o filme

“A importância de conhecer
o amor, de olhar para ele,
é enorme para qualquer

pessoa, sem dúvida

“O meu pai era espanhol
e também se chamava José,
como o marido de Gabrielle.
Eu avisei-te que este era um
filme muito pessoal! [Risos]

“VÃO ANDANDO PARA O JARDIM, preciso só de reto-
car o cabelo”, disse, momentos antes de conversar
com o GPS, a francesa Nicole Garcia, realizadora de
Um Instante de Amor (estreia esta quinta-feira, 2). A
conversa ia decorrer no jardim da Embaixada Francesa,
em Lisboa, a seu pedido: “É mais bonito.” De facto era.

Já “apresentável para as fotografias”, como disse,
chegou e sentou-se, elegantemente, ao lado de uma
mesa de pedra muito antiga (terá mesmo sido onde
D. Sebastião tomou a sua última refeição, antes
de rumar a Alcácer-Quibir?).

A ténue barreira linguística (“se falares em inglês
devagarinho, eu percebo tudo”, disse antes de come-
çarmos) não impediu que falasse do processo
do seu novo filme.

“Conheci esta história quase por acaso”, revela logo
no início da entrevista. O seu Um Instante de Amor
(protagonizado por Marion Cotillard e Louis Garrel)
surge de um livro bestseller da italiana Milena Agus.
“Um amigo aconselhou-mo e li-o quase todo de uma
assentada, num voo entre Paris e Marselha”, conta.
Por sorte, os direitos da história ainda estavam
disponíveis, por isso não descansou até os garantir –
“queria muito contar esta história”.

O enredo gira em torno de Gabrielle (Cotillard), que
vive numa luta constante para encontrar o amor. Ele
não aparece logo, por isso, uma aparente loucura aca-
ba por tomar conta da sua vida, especialmente a partir
do momento em que se vê obrigada a casar com José
(Alex Brendemühl) para satisfazer o desejo da mãe,
que a queria internar num manicómio.

Já casada, acaba por ir parar à Suíça, a uma estân-

cia onde se curam problemas renais. É lá que conhece
André (Garrel), um militar que acaba por lhe dar aquilo
com que sempre sonhou.

“A mulher é o centro da história, e isso é muito forte
para mim”, conta a realizadora, que já assinou 10 fil-
mes, e do outro lado da câmara, como actriz, já en-
trou em 83 títulos.

Ao fim de 15 minutos, Nicole aconchega o grosso
cachecol azul ao pescoço e despede-se: “Preciso
de descansar um bocadinho, passámos o dia
inteiro em entrevistas...”v

TEXTO DIOGO LOPES

ApoucosdiasdaestreiadofilmeUm
InstantedeAmor–quedeslumbroua
críticanoFestivaldeCannese chega
àssalasportuguesasestaquinta-feira,
2–,NicoleGarcia,asuarealizadora,
faloucomoGPSsobreoamor,a
experiênciadetrabalharcomMarion
CotillardeLouisGarrel–emuitomais

oTENHO DITO
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“
“O mundo inteiro procura o amor

absoluto, não tenho dúvida. Até
tu [risos]. Toda a gente procura
o absoluto, nunca se acomoda.
Acho que o filme espelha muito

bem a eterna procura do
Homem pelo êxtase – seja ele
amoroso, sexual ou sagrado.
Acho que muita gente não

o consegue alcançar, é triste
quando isso não acontece

“Ela [Milena Agus, escritora
do livro que inspirou o filme]
adorou, e isso foi uma alegria

imensa. Ela compreende que ao
adaptar uma história há sempre
qualquer coisa de pessoal que
passa a existir. Acho que ela
percebeu que a mensagem
da sua história continua lá,

mas agora mostrada da forma
como eu a entendi

“Ela [Gabrielle, a personagem
de Marion] sente que o amor
sentimental e sexual são uma

coisa quase religiosa,
muito séria

“Foi uma óptima experiência
trabalhar com a Marion e o

Louis, trabalhamos muito bem
em conjunto e eles os dois

fazem uma dupla espectacular

“Realizar, para mim, é uma
hipótese valiosa de conhecer

a fundo o território
cinematográfico. Mesmo assim,

gosto muito dos dois lados,
há um entusiasmo muito
grande em ser-se actriz

NICOLE GARCIA

UMINSTANTEDEAMOR

ESTREIA2DEMARÇO
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dizer que vá sentir falta doWolverine por algum
motivo particular. É parte de quem eu sou e foi
uma viagem pela qual estou muito grato”, disse
ainda o actor sobre a personagem que definiu a
sua carreira e que o tornou uma estrela. Que o
australianomostre as garras pela nona e última
vez não significa, porém, que seja a última vez que
oWolverine apareça no grande ecrã – se até Han
Solo vai regressar, em 2018, sem Harrison Ford...
Aacção de Logan tem lugar na América rural,

perto da fronteira com oMéxico, numa altura em
que os mutantes estão em extinção – há 25 anos
que nenhum nasce e os que existem são perse-
guidos por grupos militares. O ano é 2029 e nem
Wolverine, com os seus superpoderes regenerati-

Logan,ocapítuloqueencerra
atrilogiaWolverine, chegaaPortugal.

Nãoéumfilmedesuper-heróisparacrianças
–HughJackman,PatrickStewarteo

realizadorJamesMangoldexplicamporquê

HughJackman: “Este
é o filmequedefine

oWolverine”

TEXTO MARKUS ALMEIDA, EM BERLIM

A o fim de 17 anos e nove filmes, o australia-
no Hugh Jackman despede-se deWolve-
rine, talvez a mais carismática persona-
gem da Marvel, cujo nome “civil” – Logan

– dá o título à obra que chega a Portugal nesta
quinta, dia 23. Aestreia mundial aconteceu no dia
17, no Festival de Cinema de Berlim, onde o GPS
ouviu o protagonista Hugh Jackman, Patrick
Stewart, que interpreta o Professor Xavier, e o rea-
lizador James Mangold.
Logan, que encerra a trilogiaWolverine – as pre-

quelas sãoX-Men Origens:Wolverine, de 2009, e
Wolverine, de 2013, enquanto a restante filmografia
da personagem está ligada à sérieX-Men, iniciada
em 2000 –, é um filme de super-heróis para adul-
tos, commutantes e crianças assassinas, que bebe
inspiração no génerowestern emais concreta-
mente no realizador Sam Peckinpah. “Sabendo que
seria a última vez que eu faria este papel, decidi-
mos fazer um filme que não se definisse pelo géne-
ro, pela classificação etária ou pelos títulos anterio-
res do franchise, apenas quisemos fazer um gran-
de filme”, disse Hugh Jackman em Berlim.
“Quando tiver 80 anos e os meus netos me per-

guntarem que filme doWolverine devem ver, este
é o filme que define esta personagem. Não consigo

“O IMPORTANTE
PARA MIM”,
DISSE O
REALIZADOR,
“É QUE
MOSTRAMOS
AOS FÃS
O POTENCIAL
VIOLENTO DE
WOLVERINE
PELO QUAL ELES
ANSIAVAM”
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vos, escapa à passagem do tempo: o seu corpo
continua a ser capaz de curar praticamente qual-
quer tipo de ferida, só que agora dói muito mais.
As garras ainda saem dos seus punhos, mas a cus-
to. Wolverine conduz limusines para sobreviver e
passa por ser aquilo a que costuma chamar-se
“um bêbado”. Partilha casa com o Professor X –
que para ele sempre foi uma figura parental –, in-
terpretado por Patrick Stewart, de quem tem de
cuidar: com uma idade a rondar os 100 anos, a
mente de Xavier continua intacta, mas o corpo vai-
-se desvanecendo. Quando a dupla se depara com
Laura, uma criança mutante (Dafne Keen) perse-
guida por uma organização secreta, Logan sai da
clandestinidade e volta a dar uso às suas garras.
“Nunca hesitei em trabalhar com o [realizador

James] Mangold porque é um grande contador
de histórias”, disse Jackman. “ Ele disse-me ‘vamos
contar uma história familiar de quem tem proble-
mas de intimidade e vamos situá-la nummundo
em que as coisas estão a mudar’.”
Para o realizador, que também assinou a prequela

de 2013, este não é um filme para crianças, e nunca
poderia ser: “Não podemos explorar questões de vio-
lência, com crianças, e de parentalidade se não pu-
dermos fazer filmes de adultos com crianças”, disse,

em referência ao facto de a personagemdeDafne
Keen ser uma assassina. “No filme vemo-la commis-
tério e enigma e depois percebemos que é umamá-
quina dematar”, acrescentou Patrick Stewart – que
aproveitou a ocasião paramanifestar “um sentimen-
to de embaraço e vergonha” por o país do qual é ci-
dadão “ter votado sair da União Europeia”.
“O importante paramim”, disseMangold, “é que

sim, mostramos aos fãs o potencial violento deWol-
verine pelo qual eles ansiavam, e sim, temos lingua-
gem explícita que soa de forma natural”. Havia ou-
tro aspecto importante para o realizador: a liberda-
de de saber que Logan teria nos Estados Unidos a
classificação “Rated R”, em quemenores de 17 anos
precisam de estar acompanhados por um adulto
para verem o filme no cinema.
“As ideias de repente não têm de ser percebidas

pormiúdos de 11 anos, a duração das cenas não
tem de ser ajustada à capacidade de concentração
de uma criança. Não precisamos de ter persona-
gens só para vendermerchandising e os temas –
como tomar conta de um pai que está a envelhecer
ou a natureza da vida e damorte – podem de re-
pente ser explorados com credibilidade e sofistica-
ção sem nos preocuparmos se osmais novos vão
perceber – porque o filme não é para eles.”v

k A vida não é fácil para
um mutante. Em 2029, es-
tão quase extintos e os que
sobrevivem estão na clan-
destinidade. Como Logan, o
Wolverine que Hugh
Jackman representa há 18
anos. Mas nunca o fez
como neste surpreendente
filme de James
Mangold: der-
rotado, com ci-
catrizes que já
não saram, alguém que
espera por uma morte que
insiste em manter-se à
distância. Não sei como
é que Logan se enquadra
na cronologia dos restantes
X-Men mas suspeito que se
torne num objecto singular
desse universo. É demasia-
do negro. Em questões de
estilo e narrativa, aproxima-
se mais de um western
(Shane recebe vasto tempo
de antena) com o ADN de
Os Filhos do Homem, a
obra-prima apocalíptica de
Cuarón: Logan descobre
que Laura, de 11 anos, per-
tence a uma nova geração
de mutantes e, acompa-
nhado por um débil Profes-
sor Xavier, é compelido a
protegê-la. Logan não é
para crianças: as acções e
a linguagem são violentas,
ultrapassando os limites de
um único fuck e pouco san-
gue que garantem a classi-
ficação para maiores de
12. Perdem as crianças e
ganhamos nós, os adultos.

CRÍTICA

LOGAN
FILHOS DOS

X-MEN

TTTTS

DEJAMESMANGOLD
EUA • Drama/Acção • M/16 •
137m• ComHugh Jackman,
PatrickStewarteDafneKeen

TIAGO R. SANTOS CRÍTICA
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Três momentos
do filme. À esquer-
da, Hugh Jackman
é Logan, condutor
de limusines. Em
cima, é Wolverine e
volta a mostrar as
garras. Em baixo,
ao lado de Laura,
a criança mutante
que é “uma
máquina de matar”



k Olivier Assayas é um dos mais
importantes cineastas contempo-
râneos, mas aqui espalhou-se ao
comprido.A sua obra, dos rockers
de Desordem à vedeta de As Nu-
vens de Sils Maria, é atravessada
por uma busca da identidade
onde a fama, a tecnologia e o de-
senraizamento familiar provocam
constantes disrupções. Personal

Shopper prossegue o tema: a nor-
te-americana Maureen (Kristen
Stewart), como Valentine em Sils
Maria, é assistente pessoal de
uma estrela que nunca vê – e que

nunca a vê –, enquanto lhe com-
pra ou aluga roupa de grandes
marcas. Maureen é irmã gémea de
Lewis, um médium recém-falecido,
parecendo partilhar alguns dos po-

deres deste, e não consegue sair
de vez de Paris enquanto não se
reconciliar com essa memória/pre-
sença.Assayas trata a deriva espi-
ritual, ora como um thriller psicoló-
gico, ora como uma história de
fantasmas, ora como melodrama
do luto, e os indícios tresandam ao
enxofre do exercício de estilo. Per-
cebem-se as elipses da invisibili-
dade pessoal num mundo onde a
sobre-exposição é regra, mas o re-
sultado é tão oco como os espec-
tros que atormentam Maureen,
com 20 minutos de SMS do além
numa viagem a Londres que pare-
cem 20 horas. Stewart, no seu ca-
rismático apagamento, é magnífi-
ca, mas sobram saudades
de Demonlover.v

CRÍTICA
PERSONAL SHOPPER
FRACO DE ESPÍRITO

PEDRO MARTA SANTOS CRÍTICO

TwSSS

DEOLIVIERASSAYAS
Fra./Ale. •Drama • 105m

ComKristen Stewart e Lars Eidinger

k São poucas as direcção para onde
pode seguir uma párabola anti-
capitalista depois de Martin
Scorsese ter esgotado todos os
excessos com o seu demente

O Lobo deWall Street. EmOuro, que se
inspira de forma bastante livre numa his-
tória real, McConaughey é KennyWells,
um prospector que sonha com uma
mina de ouro na Indonésia e investe as
suas últimas poupanças numa parceria
com Acosta, um geólogo.
Stephen Gaghan foi um argumentista

de destaque no início deste novo século

(Tráfico e Syriana, que também realizou)
e tinha a obrigação de reconhecer as vá-
rias fragilidades narrativas do guião:
Bryce Dallas Howard não temmuito
para fazer como Kay, o interesse român-
tico, e por isso o centro emocional do fil-

me não resulta (até porque Acosta se
mantém sempre um enigma).
Ouro parece acreditar que o carisma

do seu protagonista é suficiente para
manter as coisas interessantes quando
tudo o resto – Ascensão e Queda – é tão
previsível. E McConaughey esforça-se,
com a energia frenética e os copos e
quilos a mais e a calvície progressiva
que anuncia que este é um papel para
a Academia levar a sério. Não resultou.
Zero nomeações para os Óscares
e um filme que é uma mina onde
o ouro é escasso.v
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DESTEPHEN
GAGHAN

EUA • Drama
• M14 • 120 m

ComMatthew
McConaughey

e Edgar Ramírez

TIAGO R. SANTOS CRÍTICO
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TwSSS

DESTEWART
HENDLER
EUA • Acção
• M13 • 92m •
ComBenWin-
chell eMaria
Bello

k Pode um filme de super-he-
róis ser pior do que qualquer fil-
me de super-heróis produzido
neste século?Max Steelprova
que sim, numa tentativa de capta-
ção de público jovem que não
deverá agradar a espectadores
com idade mental superior a 6
anos. A personagem começou
como um boneco de acção da
Mattel e passou por séries de de-
senhos animados, tal como as
inefáveis fitas dos Transformers,
que renderammilhares de mi-
lhões de dólares nas bilheteiras
mundiais.Max Steel sofre de um
orçamento anémico (dez mi-
lhões), de uma estrutura dramáti-
ca penosa – picando elementos

da “aprendizagem do jovem he-
rói” de tudo o que mexe – e de
efeitos digitais em saldo que fa-
zem os principais franchises da
especialidade da DC e da Marvel
parecerem Botticelli. Nem no es-
forço para assegurar uma seque-
la o filme é eficiente: Max é um
puto que regressa com a mãe
viúva ao local onde cresceu, per-
cebendo ser feito de uma espécie
de super-energia líquida, cujo
controle apenas é possível atra-
vés de Steel, um ser alienígena
feito de silicone, enquanto inves-
tiga os segredos da morte do
pai, cientista genial. Quando
o conceito é apresentado,
o filme acaba.v PMS
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AportuguesaElisabeteMatoséumadasmelhores
sopranosdomundo.CantoucomPlácidoDomingo,

pisouopalcodoLaScaladeMilãoedoMetropolitan,
emNovaIorque,eestáagoraemLisboapara

interpretarTristãoeIsolda.Aestreiaédia9,noCCB

“Se perder o
nervosismonaestreia,

já nãovale apena”
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TEXTO MYRIAM GASPAR
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Ouvindo a voz tranquila com que fala e ven-
do o seu o semblante doce, ninguém diria
que ElisabeteMatos interpreta em palco
mulheres fortes e dramáticas, como a Isol-

da deWagner ou a Turandot de Puccini. A soprano,
que teve como primeira paixão o violino, optou de-
pois pelo canto e foi para Madrid, ainda adolescente,
para concluir os estudos, com uma bolsa da Gul-
benkian, iniciou a sua carreira internacional depois
de conseguir o segundo lugar num Concurso Euro-
peu de Canto. Foram, no entanto, os papéis de Alice
Ford (Falstaff, de Verdi) e Donna Elvira (DonGiovan-
ni, deMozart), na Hamburg State Opera, que a cata-
pultaram para a fama. O seu desempenho captou
também a atenção de Plácido Domingo, que várias
vezes a convidou para duetos. Foi com ele, aliás, que
gravou La Dolores, de Tomás Bretón, que lhe valeu
umGrammy Latino em 2000. O Centro Cultural de
Belém recebe-a a 9 e 12 deMarço, à frente do elenco
deTristão e Isolda. Pretexto para a conversa.

Asvozeswagnerianas são raras. Cantar
Wagnerédifícil?
No caso deWagner, as vozes dramáticas precisam
de ultrapassar a orquestra, por isso têm de ser robus-
tas e determinadas. Se pensarmos emVerdi ou no

belcanto, temos a voz e o acompanhamento da voz.
EmWagner, isso não existe: a voz émais um instru-
mento da orquestra. Caminham todos juntos.
Épreciso terumacompleiçãofísica especial?
Para termos uma técnica saudável, temos de saber
gerir o corpo e a voz,mas tambémde ter uma resis-
tência física igual à de um atleta. No caso deWagner,
os papéis sãomuito extensos, as frases são longas e
passamosmuito tempo a cantar. Não é comona
ópera italiana, em que se canta uma ária e depois se
pára, e passado um tempo canta-se umdueto… Por
exemplo, na óperaTristão e Isolda, que estreia agora
no CCB, a Isolda canta ao longo de todo o primeiro
acto, durante uma hora e pouco. É preciso estar trei-
nado vocal, física ementalmente. Cantar é um acto
de inteligência: tudo tem de ser coordenado, não é
por acaso que se abre a boca e a voz sai.
Quanto tempodemora a preparar
uma personagem?
Pode demorar anos. Em personagens como a Isol-
da ou a Norma (de Bellini), os papéis trabalham-se
e depois deixam-se amadurecer, para voltarem a
ser trabalhados. É como uma garrafa de um bom
vinho, que se escolhe para um jantarmuito especial.
Abre-se e tem de se deixar respirar. Também é pre-
ciso estudarminuciosamente não só o papel mas

CCB
A ópera Tristão e Isolda,
inspirada na lenda
céltica do século XIII,
de Gottfried von Strass-
burg de Richard, sobe
ao palco com Erin Ca-
ves, numa nova produ-
ção encenada por Char-
les Edwards e direcção
musical de Graeme
Jenkins, 32 anos depois
da última apresentação
no Teatro Nacional
de São Carlos



“CANTAR
É UM ACTO DE
INTELIGÊNCIA:
TUDO TEM
DE SER
COORDENADO,
NÃO É POR
ACASO QUE
SE ABRE
A BOCA
E A VOZ SAI”

D
.R
.

também o período em que foi escrito, perceber
porque é que o compositor escreveu aquela ópera.
A pintura, a arquitectura, a literatura, tudo influencia
amaneira de estar das pessoas, de semoverem.
Qual foi a personagemquemaisprazer
lhedeu interpretar?
É sempre difícil responder. A Isolda é um dos pa-
péis que mais prazer me deu e dá, mas não posso
deixar de pensar também na Floria Tosca, na Fan-
ciulla del West e na Turandot [heroínas de Puccini]
ou na Cassandra [deOs Troianos, de Berlioz] e na
Norma [de Bellini]. São papéis com características
diferentes, mas que deixammarcas importantes.
Qual foi a sensaçãoque teve, quandoentrou
noLa Scala deMilão?
É um dos teatros mais emblemáticos do mundo,
pensar que ali estiveram as cantoras que venero,
como a Maria Callas, a Leyla Gencer e tantas ou-
tras, é quase uma questão religiosa. É como um
templo da ópera. Mas não é só o Scala: é o Me-
tropolitan, o Covent Garden, o Estatal de Viena, o
São Carlos… Contudo, às vezes, no teatro mais
pequenino produz-se a sensação mais mágica...
Quando estreei a Norma, em Mérida, no anfitea-
tro romano, ao ar livre, foi uma experiência que
não vou esquecer. Tinha de cantar a ária Casta

A soprano foi
fotografada no
Teatro Nacional
de São Carlos,
onde têm
decorrido os
ensaios da
ópera Tristão
e Isolda, que
cantou pela
primeira vez
em Oviedo

Diva, que é um canto à deusa, e naquela noite
estava uma Lua cheia enorme!
Cantou comPlácidoDomingoemváriasoca-
siõeseeleelogiava-amuitonasentrevistas...
É um ser humano extremamente simples e genero-
so e deixou-memuito à vontade quando comecei
a trabalhar. Paramim, era uma grande responsabili-
dade começar logo comumdos grandes da ópera.
Deu-me a oportunidade de cantar várias coisas com
ele e convidou-me para teatros onde foi director ar-
tístico. Eu sentiamuita admiração e respeito, mas era
recíproco. Agora já deixou o reportório de tenor. Pas-
sou de galã a papá e continua a termuita energia.
Aindaviveasestreiascomnervosismo?
No dia em que perder o nervosismo na estreia,
é porque já não vale a pena cantar. Nós vivemos do
directo, e no directo nada está garantido. Pode sem-
pre acontecer um imprevisto, cada dia é diferente.
Sente-seumadiva?
Quando estou no palco é uma coisa... mas tento
ter sempre um pé no chão e pensar que, numa
carreira, hoje posso ser amada e amanhã não.
O “divismo” é algo que nasce da vulnerabilidade
de um cantor ou de um actor que pisa um palco
em directo. Perante o público, estamos comple-
tamente nus.v

TRISTÃO
EISOLDA

CENTROCULTURAL
DEBELÉM, LISBOA
5.ª, 9/3, 18h (c/ jantar
no intervalo: buffet a
€19) • Dom., 12/3, 15h

• €25a€60
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Matos tece
rasgados
elogios ao
tenor Plácido
Domingo, com
quem cantou
várias vezes
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Em três semanas, a
nova edição do EDP
Live Bands registou
cerca de 150 inscri-
ções. Entre os inscri-
tos encontram-se
bandas emúsicos
promissores com
trabalhos já reconhe-
cidos, como o brasi-

leiro Marcelo Perdido
(cujo último álbum,
Bicho, foi gravado
em Portugal), Mistah
Isaac, Sweet Nico
(projecto de dream
pop de David Fran-
cisco) e os portuen-
ses Lineless (na foto),
por exemplo.

Operíodode inscri-
çõesdoconcurso – ao
qual a revista SÁBA-
DO se associou este
ano – termina nodia
13. Até 24, opúblico
podevotar, elegendo
10 semi-finalistas. O
júri irá depois eleger
os restantes 26.vA

EDPLIVEBANDS

CENTENA E MEIA DE INSCRIÇÕES

MÚSICA
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CONCERTOS

FILIPE CATTO EA SUANOVAMPB
DE REGRESSO A PORTUGAL

q DIOGO LOPES

O que é que Ney Mato-
grosso, PJ Harvey e Elis
Regina têm em co-
mum? A resposta vem
do Brasil, actua em Por-
tugal e chama-se Filipe
Catto – com datas mar-
cadas para os dias 2
(Mercado da Ribeira,
Lisboa), 3 (Centro Cul-
tural de Ílhavo) e 4
(Theatro Circo, Braga).
Depois de ter apre-

sentado três canções
na redacção da SÁBA-
DO, Filipe Catto, que
acaba de lançar o seu

segundo álbum, Toma-
da, conversou com o
GPS sobre a sua carrei-
ra e, em particular, so-
bre este novo trabalho
“A música foi-me sem-

pre ensinando a comu-
nicar”, contou-nos este
brasileiro de Porto Ale-
gre que afirma ter cres-
cido “rodeado de músi-
ca” por causa do pai,
tambémmúsico. Aos 15
anos começou a tocar
em bandas rock com
amigos, mas acabou
por preferir o trabalho
de escrever e compor

a solo – e foi aí que en-
controu a sua zona de
conforto.
“Infelizmente”, como

o próprio diz, a sua Por-
to Alegre natal não ti-
nha um circuito musi-
cal bem definido e, à
conta disso, “os meca-
nismos de projecção
funcionavam de forma
deficiente”. A solução
surgiu na Internet.
Quando em 2010 se

mudou para São Paulo,
o número de concer-
tos começou a aumen-
tar. Segundo Catto, a

explicação estava no
facto de ter disponibili-
zado o seu disco onli-
ne de forma gratuita,
mas com uma condi-
ção: “Quem fizesse
o download tinha
de passar o disco
a um amigo.”
Hoje, já com uma

sólida base de fãs,
Filipe regressa a Portu-
gal (onde já tinha toca-
do em 2013) para apre-
sentar este novo To-
mada, que “cruza rock,
com samba e,
claro, MPB.”v

FILIPECATTO
APRESENTA
TOMADA

ESTÚDIOTIMEOUT
MERCADODA

RIBEIRA, LISBOA
5.ª, 2/3 • 22h

• €10

CENTRO
CULTURALDE

ÍLHAVO, ÍLHAVO
6.ª, 3/3 • 21h30

• €8

THEATROCIRCO,
BRAGA

Sáb., 4/3 • 21h30
• €12

Os Lineless,
do Porto



q GONÇALO CORREIA

2013 foi o ano emque
os vimos pela primeira
vez – e logo emdois fes-
tivais, no Super Bock Su-
per Rock (em Julho) e
no Vodafone Paredes
de Coura (emAgosto). À
data, a banda britânica
que partilha nome com
o famoso cantor popu-
lar de Setúbal ainda só ti-
nha editado umdisco
(TOY, do ano anterior)
mas já tinha o segundo
a caminho – chamar-se-
ia Join theDotse sairia

emDezembro.
Daí para cá, o quinteto
inglês de shoegaze e
pop psicadélico (com-
posto por Tom Dougall,
Dominic O’Dair, Maxim
Barron, Charlie Salvidge
e Max Oscarnold) já ac-
tuou outras duas vezes
em Portugal, no extinto
Armazém F, em Lisboa
(2014) e no Hard Club,
no Porto (2015). Agora,
já com novo álbum lan-
çado (Clear the Shot), o
grupo regressa à sala
portuense e acrescen-

ta-lhe a estreia no Sabo-
tage, em Lisboa, para
dois concertos imperdí-
veis.
Nas duas apresenta-
ções, deverão ouvir-se
alguns temas do novo
disco (que oTheGuar-
dian considerou, além
demais sombrio e es-
quizóide, “mais umbom
esforço de uma banda
que está a construir um
catálogo cativante”)mas
também sucessos ante-
riores, como LeftMyself
BehindeMotoring. v

Os Budda Power Blues &
Maria João vão ser os res-
ponsáveis por garantir que
o Centro Cultural de Belém,
em Lisboa, recebe a quan-
tia certa de rhythm and
blues durante o mês de
Março.A banda vai actuar
no Pequeno Auditório do
CCB no dia 2, para apre-
sentar o disco The Blues Ex-
perience, que será editado
no dia seguinte.

O grupo Budda Power
Blues nasceu em Portugal
em 2004, mas podia ter
feito parte da cena musical
britânica do final da década
de 60 – quando estavam
no auge bandas como os
Led Zeppelin ou John Mayall
& The Bluesbreakers.

Maria João está na van-
guarda do jazz em Portugal
desde o início da década
de 90, tendo tocado exten-

sivamente com o pianista
Mário Laginha. Os Budda
Power Blues actuaram pela
primeira vez com a cantora
em 2014 e, desde então,
as colaborações entre o
grupo e a intérprete multi-
plicaram-se. O resultado fi-
nal foi este The Blues Expe-
rience, o primeiro disco “a
dois” dos Budda Power
Blues & Maria João.

A banda vai apresentar o
trabalho em duas outras
datas: no Teatro Virgínia,
de Torres Novas, no dia 4,
e na Casa das Artes de
Famalicão a 31.v DIOGO

BARRETO

A cantora Yolanda Soares vai subir ao palco do Tea-
tro Académico Gil Vicente, em Coimbra, no dia 3,
sexta-feira, para apresentar o seu novo single, Lianor,
inspirado na poesia de Luís Vaz de Camões, nos fa-
dos de Amália e em Alain Oulman. Neste concerto
também deverão ouvir-se temas do seu último ál-
bum, Royal Fado, que têm influências de flamengo,
tango e música oriental.

O espectáculo, que se realiza no âmbito do Concer-
to Coimbra Solidária, contará ainda com a participa-
ção do grupo coral Alma de Coimbra, do barítono
Diogo Oliveira e dos bailarinos Horus Mozarabe e
Marta Chasqueira.v GC

CONCERTOS

BLUES CHEGAM AO CCB
CONCERTOS

YOLANDA SOARES
EM COIMBRA

Não bastasse ter sido eleito o melhor destino europeu
para 2017, o Porto recebe mais uma boa notícia: o re-
gresso do trompetista Peter Evans, para um concerto a
solo (no espaço Yoga sobre o Porto, quarta-feira, 8) e
uma masterclass teórica e prática sobre improvisação
e criatividade (na véspera, na Sonoscopia, por €10). O
músico de Nova Iorque é considerado um dos princi-
pais compositores do jazz americano da última déca-
da, particularmente na área do improviso. O concerto
faz parte do ciclo Solilóquio, que começou com o saxo-
fonista João Guimarães e que termina (a 9 de Abril)
com o guitarrista e baixista irlandês Simon Jermyn. v

CONCERTOS

PETER EVANS NO PORTO

YOLANDA
SOARES
TEATRO

ACADÉMICOGIL
VICENTE, COIMBRA

6.ª, 3/3 • 21h30
• €10

PETER
EVANS

YOGASOBRE
OPORTO

4.ª, 8/3 • 21h30
• €15

CONCERTOS

TOYEM LISBOA E PORTO
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TOY
SABOTAGE,
LISBOA

3.ª, 7/3 • 22h30

HARDCLUB,
PORTO
4.ª,

8/3 • 22h•
€15

BUDDAPOWER
BLUES&MARIA

JOÃO
PEQUENOAUDITÓRIO

DOCCB
5.ª, 2/3 • 21h

• €20



Oartistabrasileirotemumnovodisco,Voá,
inspiradonotípicobairrodeAlfama,

queorecebeu naprimeiragrandeaventura
porLisboa.OGPSacompanhou-onumpasseio

pelosseuslugarespreferidos

OvoodeMomo
além-Brasil

TEXTO INÊS MENDES OLIVEIRA

“Só falta a água
das Pedras”, diz-
-lhe um dos habi-
tuais clientes do
Típico de Alfama
Bar-Café, lugar
de eleição para
assistir a jogos
de futebol

No Beco do
Vigário, 1A, fica o

Tejo Bar, espaço de
referência para

Momo, onde tocou
informalmente

algumas músicas
do novo disco Voá

MÚSICA

38

Éengraçado, porque eu cheguei aqui numa
noite meio estranha porque o meu violão
quebrou logo no aeroporto – um violão
muito antigo que eu uso para gravar no

estúdio. Depois apanhei um taxista que não sabia
onde era o Largo de Santo Estêvão. Não queria
subir Alfama e deixou-me ali em Santa Apolónia
com três guitarras e duas malas.” Dois presságios
de uma viagem que acabou no número 13 do
Largo de Santo Estêvão e que facilmente teriam
assustado algumas pessoas mais sensíveis. Não
Momo, até porque a manhã veranil seguinte, em
Maio de 2015, e a vista sobre o Tejo limparam
todos os azares da chegada. Esta semana, Momo
guiou o GPS pelos lugares que marcaram a sua
vida em Alfama, o bairro que o recebeu há quase
dois anos, e falou sobre o seu novo disco, Voá,
editado a 10 de Fevereiro.
Aquela não foi a primeira visita do artista

a Portugal. Momo já tinha estado em Lisboa em
2013, para tocar no Vodafone Mexefest, no projec-
to colectivo O Clube (Clube Internacional Transa-
tlântico de Criadores e Gostadores da Música
que se faz hoje), um disco que uniu cantores
brasileiros e portugueses.
Com uma infância passada em Angola e uma

aventura a solo no Michigan, para onde foi viver
aos 16 anos, Marcelo Frota chegou a Lisboa com
uma mala cheia de experiências na música, ain-
da mesmo antes de se estrear como Momo,
identidade artística – inspirada no livro de Mi-
chael EndeMomo e o Senhor do Tempo – que

“



sentiu necessidade de criar num contrabalanço
entre quem era e quem se tornou quando fez o
primeiro disco, A Estética do Rabisco, em 2006.
Agraciado pela crítica internacional e por nomes
como Patti Smith, com quem se cruzou no Porto,
Momo faz parte de uma nova geração de músi-
ca brasileira.
No final de 2014, depois de ter percorrido Chica-

go em digressão, foi no Rio de Janeiro que a ideia
de vir para Portugal foi alimentada por Marcelo
Camelo, seu grande amigo, Mallu Magalhães e
Fred Ferreira, da Banda do Mar. “Eu já vim com
sete showsmarcados. Tinha uma agenda curta
e quando cheguei aqui me apaixonei pela cidade.”
Hoje vive na Madragoa, mas nos poucos metros

que separavam os lugares da visita guiada, o can-
tor de Minas Gerais foi várias vezes interpelado
por olhos curiosos e boas memórias. No Típico
de Alfama Bar-Café, no Beco do Chanceler, assistia
aos jogos do Benfica e “batia muito papo”. Na pas-
telaria Alfama Doce, descendo a Rua Guilherme
Brito, começava as suas manhãs acompanhado
de um livro. O restaurante Mesa de Frades, na Rua
dos Remédios, 139A, foi a sua casa de fados de
eleição, mas foi no Tejo Bar que testou o novo dis-
co. “Conheci o Tejo Bar num domingo e comecei
a frequentar. Foi uma espécie de laboratório para
mim do disco novo porque eu ia fazendo as músi-
cas e ia tocando lá. Foi lá que conheci um dos
músicos que está no disco, que é um amigo que
se chama Hugo Fernandes.”

Depois do primeiro disco em 2006, Momo lan-
çou o Buscador (2008), Serenade ofa Sailor (2011)
e Cadafalso em 2013. Em Voá, produzido
por Marcelo Camelo, Momo contou com
as colaborações de Thiago Camelo na
composição, de Wado, Camané (Alfama)
e Rita Redshoes (Mimo). “Voá está na letra de Pás-
saro Azul. Na verdade aconteceu uma mudança
no acento tónico porque eu canto ‘voa, voá pássa-
ro azul’. E daí também a metáfora do voo, dessa
vinda. Eu tenho uma tatuagem de um avião de pa-
pel, um pássaro, então estou sempre um pouco
flutuante”, explica entre risos. O disco, que repre-
senta uma mudança de espaço, é também um
disco bastante diferente do anterior, com novas
texturas e melodias. “Eu acho que eu sou um pou-
co melancólico, mas ao mesmo tempo eu tam-
bém tenho um lado mais extrovertido
e solar. A tristeza às vezes é uma escolha estética
no meu trabalho. Não necessariamente uma coisa
que eu preciso de ter vivido. Mas são dois extre-
mos: um disco de voz e violão mais introspectivo
e um disco mais para fora e solar.”
Com concertos que começaram no dia em

que lançou o disco, Momo tem percorrido Portu-
gal de norte a sul, mas relembra o de 17 de Feve-
reiro com especial carinho. “Eu cheguei na segun-
da música e falei que era o meu aniversário e co-
meçaram a bater palmas. Foi realmente emocio-
nante. É uma oportunidade de ter esse retorno da
plateia.”
Momo confessa no lugar que era “de lei, como a

gente fala no Brasil”, o Café Clara Clara, no Jardim
Botto Machado, onde se reunia com o seu grupo
de amigos, que, para ele, Portugal é muito bonito.
“Mas se talvez eu não viesse morar em Alfama, tal-
vez eu não ficasse. Este é um bairro muito festivo,
as pessoas se falam, tem sempre coisa à noite,
tem sempre música, tem sempre os fados aconte-
cendo. Eu não me senti em nenhummomento
isolado aqui.” E, para já, o voo de Momo vai
continuar a fazer escala em Lisboa.v

O percurso que
Momo preparou
para o GPS
começou no
Miradouro de Santo
Estêvão, a metros
da casa onde viveu
até há poucos
meses, no rés-do-
-chão do Largo de
Santo Estêvão, 13
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NESTE QUINTO
DISCO,
O CANTOR
BRASILEIRO
ABRAÇA
A ALEGRIA
DE ALFAMA
E ESPANTA
A MELANCOLIA
DOS ÁLBUNS
ANTERIORES

VOÁ
MPB

• Universal Music
Portugal

€8,99 (iTunes)



k Os Dirty Projectors so-
frem do mesmo mal dos
Vampire Weekend. Além de
alguns pontos de contacto

no que respeita à
sonoridade (nem
sempre óbvios), am-
bos os projectos

são frequentemente acusa-
dos de um certo elitismo
(muitas vezes fundamentado
no facto de os seus mem-
bros terem frequentado fa-
culdades da Ivy League), de
terem abundantes referên-
cias pseudo-intelectuais ou
de um certo hermetismo
musical que, por vezes, pare-
ce forçado. No entanto, os
Dirty Projectors são também
uma daquelas bandas a
quem se perdoa tudo, inclu-
sivamente as colaborações
com Björk. E esse perdão ad-

vém, simplesmente, do facto
de a sua música ser uma sín-
tese quase perfeita de um
experimentalismo eclético e
da essência exigível a qual-
quer composição pop.
O seu sétimo disco, o homó-
nimo Dirty Projectors, de-
monstra, uma vez mais, o
ecletismo de um projecto
que, mantendo uma identida-
de, tem também a capacida-
de de inovar e pisar novos

territórios. Curiosamente,
Dirty Projectors é, também,
um álbum com uma temáti-
ca costumeira: o fim das rela-
ções (no caso, a separação
entre David Longstreth – o
mentor do projecto – e Am-
ber Coffman – ex-namorada
e ex-membro da banda). Ou
seja, desta vez, é novamente
Longstreth sozinho, à solta, e
isso nota-se, desde logo, na
sonoridade do disco, profun-

damente marcada pela au-
sência de guitarras, por um
R&B progressivo, pela soul,
pela abundância de samples
mas, acima de tudo, pela sua
exposição omnipresente, tan-
to no que respeita às letras
como à própria interpreta-
ção. O grande pecado do ál-
bum é, tal como vem suce-
dendo com Justin Vernon
(Bon Iver), o fascínio exagera-
do pelo efeito auto-tune.
Dirty Projectors encerra um
ciclo perfeito: tal como no iní-
cio, e apesar da lista de convi-
dados (com destaque para
Solange Knowles e Mauro Re-
fosco), Longstreth volta a ser
a única voz de comando dos
Dirty Projectors, remetendo-
se a um conceito e exploran-
do-o, sem constrangimentos
ou cedências.v

k Quando David Fonseca
reuniu vários músicos portugue-
ses para celebrar os 70 anos
de David Bowie, a ideia subja-

cente ao projecto era homena-
gear o artista inglês sem subver-
ter a essência das suas canções.
Esse princípio vigora nas diver-
sas versões exibidas, alternando
registos próximos dos originais
com faixas mais arrojadas, nas
quais predominam diferentes
conceitos interpretativos.
De um modo geral, os temas se-
leccionados enquadram-se no
universo dos músicos convida-
dos, gerando contrastes sonoros
que definiram o percurso de Da-

vid Bowie. A abordagem românti-
ca de Absolute Beginners, por
Tiago Bettencourt, tal como as
excelentes releituras de António
Zambujo (Life On Mars?) e Ca-
mané (Space Oddity) destacam-
se pela sua originalidade e David
Fonseca encerra o disco da me-
lhor forma assimilando o drama-
tismo de Lazarus. Sem ser bri-
lhante, Bowie 70 cumpre o objec-
tivo, apresentando alguns mo-
mentos de inspiração que dignifi-
cam a obra de David Bowie.v

CRÍTICA
VÁRIOS ARTISTAS

BOWIE DIGNIFICADO

PEDRO SALGADO CRÍTICO

TTTwS

BOWIE70
Pop-rock • Sony
• €9,99 (iTunes)
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CRÍTICA
DIRTY PROJECTORS

DIRTY PROJECTORS E VAMPIRE WEEKEND:
A MESMA LUTA

FILIPE LAMELAS CRÍTICO

TTTTS

DIRTY
PROJECTORS
Pop experimental
• Domino
€13,99



Ao acordar, no próximo domingo, 5 deMar-
ço, anuncie aos seus filhos que é dia de tro-
car o parque infantil pelo teatro e ir para lá
brincar. Ou, como refere SusanaMenezes,

responsável pela programação infantil doMaria Ma-
tos, em Lisboa, “neste dia o teatro reinventa a função
dos seus espaços através da apresentação, reposi-
ção e criação de propostas de artistas que, com as
suas ideias, nos desafiam a olhar para omundo com
outros olhos”. Portanto, como “há coisas que só elas
conseguem ver”, o desafio é pôr os adultos que as
acompanham a olharem tambémpara omundo de
maneira diferente, de preferênciamais aberta, como
se tudo fosse possível... Afinal, é essa capacidade que
faz das crianças o público-alvo de peças comoPor
EsseMundoFora, deMárcia Lança eNuno Lucas,
em que caixotes vazios se convertem em tudo.
Embora sujeito à lotação da sala de ensaios (onde

decorre, às 11h30 e às 16h) e com levantamento pré-
vio de bilhetes, o espectáculo terá entrada livre, tal
comoo resto do programa doDia emqueoTeatro
ÉdasCrianças, onde até omenu do café (comhorá-
rio alargado, das 10h30 às 2h) será especial.
É com vontade de brincar e acreditar em impos-

síveis, pois, que as famílias devem ir este domingo
ao teatro e, entre as 11h e 18h30, no foyer, participar
na criação de PlasticusMaritimus, uma instalação

idealizada por Ana Pêgo e Vanda Vilela, que consis-
te na reciclagem de coisas apanhadas nas praias.
Entretanto, o colectivo de tipógrafos Homem do
Saco ocupa o Cais de Carga do teatro com a sua
oficina, dedicada à Impressão deManifestos (às 11h,
12h30, 15h e 17h30).
Outras oficinas? A deMaria Remédio (no café), que

desafia a construir uns óculos especiais para ver o
mundo a partir de filtros dos projectores de luz do
teatro e a deMetateatro (nos camarins), sobre o que
é preciso para haver teatro.
DaquiVê-seMelhor, a primeira colaboração de

sempre doMaria Matos com a editora Planeta Tan-
gerina, que resume a história do teatro em40minu-
tos de palavras e ilustraçõesmágicas (às 12h30 e
14h30), e umDJ setde Pedro Ramos, às 17h30, para
pôr pais e filhos a dançar, prometem sermomentos
altos do dia. Não admira que sejam ambos na sala
principal, omaior espaço do teatro lisboeta.v

O COLECTIVO
DE TIPÓGRAFOS
HOMEM DO
SACO OCUPA
O CAIS DE
CARGA DO
TEATRO COM
A SUA OFICINA,
DEDICADA À
IMPRESSÃO DE
MANIFESTOS
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Neste dia,
o foyer do
Maria Matos
transforma-se
num recreio
artístico para
as crianças

Ascriançasreparamemdetalhes
queescapamaosadultos.OTeatro
MariaMatossabedissoededica-lhes
umdomingointeiro

Édiade ir ao
teatro brincar

TEXTO RITA BERTRAND

ODIAEMQUEO
TEATROÉDAS

CRIANÇAS
TEATROMARIA
MATOS,LISBOA

Dom., 5/3 • 11h-18h30
•Grátis

(sujeitoa lotação)

Às 12h30 e às
14h30 há Daqui

Vê-se Melhor,
uma parceria

com a Planeta
Tangerina, que

conta a história
do teatro
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aqui estão em causa, antes as do Afeganistão
(1979-1989), e não são monólogos de mulheres
que combateram na guerra ou de crianças que a
testemunharam que preenchem as suas 343 pági-
nas. São os de oficiais e de soldados que foram à
guerra e os das mães e mulheres dos que nunca
regressaram, dos que voltaram dentro de caixões
(de zinco) ou que, tendo regressado intactos, esta-
vam tão diferentes que as próprias mães e mulhe-
res não os reconheciam.
Rapazes de Zinco foi publicado em 1991, ano da

dissolução da União Soviética. No ano seguinte,
um grupo de “mães de combatentes internaciona-
listas caídos no Afeganistão processou a escritora
Svetlana Alexievich”. A citação é da edição de 12 de
Junho de 1992 do jornal VecherniyMinsk e foi in-
cluída no último capítulo do livro. São 73 páginas
que se ocupam – com documentos do processo
judicial, recortes de jornais da época, transcrições
de interrogatórios e até de conversas na sala das
audiências – do processo que acusava Svetlana de
“distorcer e falsificar relatos”. AElsinore prevê pu-
blicar, ainda em 2017, o segundo livro da escritora
que nasceu em 1948, na Ucrânia, mas que vive na
Bielorrússia: As Últimas Testemunhas: Cem Histó-
rias Nada Infantis, de 1985.v

RAPAZESDEZINCO
SVETLANAALEXIEVICH

Elsinore • 343 págs.
€17,99

A jornalista e escritora
bielorrussa Svetlana
Alexievich venceu
o prémio Nobel da
Literatura em 2015

EmRapazesdeZinco,de1991,avencedoradoPrémio
NobeldaLiteraturade2015narraasconsequências

daGuerradoAfeganistãoapartirdeentrevistasa
oficiais,soldados,mãeseesposas

TEXTO MARKUS ALMEIDA

LIVROS

42 Asvozes daguerra
nonovo livrode

Svetlana Alexievich

R apazes de Zinco, o terceiro livro de Svetla-
na Alexievich, a vencedora-surpresa do
Prémio Nobel da Literatura em 2015, che-
ga às livrarias portuguesas a 6 de Março,

com a chancela da editora Elsinore.
Originalmente publicado em 1991, o livro man-

tém o estilo jornalístico que notabilizou a escritora
bielorrussa, baseado em dezenas de entrevistas.
Como os anteriores A Guerra não Tem Rosto de
Mulhere As Últimas Testemunhas: Cem Histórias
Nada Infantis (ambos de 1985), também a obra
que agora é lançada no mercado português, com
tradução de Galina Mitrakhovich, centra a sua pro-
sa nas consequências da guerra.
Só que, ao contrário do que acontece nos dois tí-

tulos que antecedem Rapazes de Zinco, não são
as memórias da Segunda Guerra Mundial que



k No seu primeiro romance, Olhos
de Caçador (2007),António Brito
(Tábua, 1949) transformava as suas
vivências na guerra colonial num di-
nâmico romance sobre o período
mais negro da história recente de
Portugal. O conteúdo de Irmãos de
Armas é ficcional, mas, tal como em
outros romances do escritor, bebe
das suas experiências.
Grande parte da acção
ocorre em Moçambi-
que, onde Brito esteve
mobilizado, seguindo um grupo de
jovens de origens humildes, lidera-
dos por Alex Baldaia, conhecidos
como os Rolling Stones. Desde o iní-
cio que se sente um combate entre
as suas experiências na guerra e o
mundo que os esperava lá fora. Tan-
to tempo enfiados no mato tornou-
os desajustados para a realidade.
E é esse confronto, da normalização
das vivências na guerra e a falta de
aprendizagem para a banalidade
do quotidiano, que se torna central.

A acção, principalmente no mato,
é galopante.A leitura tem momen-
tos ofegantes, as frases frequente-
mente tornam-se em imagens,
como se fosse um filme. É intenso.
Fraqueja às vezes quando alguns
períodos descritivos roubam essa
energia e cortam o momento.v

k Não é novidade para
ninguém: omexicano
Octavio Paz (1914-1998)
é um dosmais notáveis
poetas do século XX.
Como ensaísta émenos
conhecido entre nós,
mas acaba de ser reedi-
tado o último livro que
publicou,Vislumbres da
Índia, que está longe de
ser um livro de viagens
tout court. Trata-se de um ensaio sobre o
país onde exerceu funções diplomáticas
nos anos 1950, e de novo a partir de 1962,
então já como embaixador. Apoiado
numa experiência demuitos anos, Paz re-
flecte sobre a diversidade da Índia, nos
mais variados temas: o denominador co-
mum da língua inglesa, política, sistema
de castas, arquitectura, cultura (artes plás-
ticas, poesia, música, filosofia),
gastronomia e religiões, em par-
ticular a hindu e a islâmica.
É evidente que o livro inclui

descrições do quotidiano de
Bombaim eDeli, bem como refe-
rências a viagens ao Afeganistão
e outros países, sem esquecer a
guerra sino-indiana de 1962,mas
o foco central tem índole diferen-
te. Paz detém-se comminúcia no
legado colonial britânico (“A Índia
moderna é inexplicável sem a in-
fluência da cultura inglesa…”), por
oposição à colonização hispânica

doMéxico. Com admirá-
vel poder de síntese, tra-
ça umquadro nítido da
evolução do país, desde
os anosmais duros da
ocupação, até aosmas-
sacres de 1947 (entre
muçulmanos e hindus)
que deram origem a
meiomilhão demortos
e à fractura emPaquis-
tão e Índia. Seguindo um

raciocínio claro, o autor introduz o leitor na
teia das complexas relações de poder: se-
cularismo do Estado, o exército como “de-
fensor da ordem e da Constituição” (ao ar-
repio da tradição latino-americana de indu-
tor de desordens civis), a máquina bem
oleada do Civil Service, o papel determinan-
te do Partido do Congresso, os perfis de
Gandhi e Nehru, islão vs hinduísmo, hábi-

tos e costumes, etc. Em suma,
um verdadeiro companion do
que foi a Índia até à primeirame-
tade dos anos 1990.
O desencontro deGandhi e Ra-

bindranath Tagore surge ilustra-
do pela prática da queima de rou-
pa e outros produtos importados.
Ao ideólogo do Satyagraha (não-
violência), adversário de tudo o
que fosse estrangeiro, Tagore
opôs: “Prefiro dar essas roupas
aos que andamnus.” Como este,
outros episódios aparentemente
prosaicos pontuamo livro.v
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ANTÓNIOBRITO
Clube do Autor
• 392 págs.
€17,50
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OCTAVIOPAZ
Relógio d’Água
• 200 págs.

€16

PERGUNTAS A

TODOS O CONHECEM pela sua
música, mas Sérgio Godinho
também se faz ouvir pela escrita
– Coração Mais que Perfeito
é o seu novo livro e já está
à venda. Em entrevista
ao GPS, Godinho falou
sobre esta novidade,
a sua primeira incursão
na escrita de romances,
e muito mais.

1Porquê lançar um romance
agora? Há alturas na vida em
que uma pessoa sente um ím-

peto ou impulso criativo que, quan-
do consegue descobri-lo, é como se
fosse um dique. Quando finalmente
percebi que já dominava a escrita
de canções, esse dique abriu-se.

2Por esta ser a primeira aventu-
ra no mundo dos romances,
sentiu alguma insegurança?

Quando o acabei senti que não con-
seguiria fazer melhor, que as coisas
estavam como eu queria que esti-
vessem.

3A escrita acaba por se tornar
um vício? Sim, de certa forma.
Tenho a certeza de que é uma

coisa para continuar. Não é um aca-
so, mas um outro caminho criativo. DL

SÉRGIO GODINHO
MÚSICO E ESCRITOR
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Afastfashionrendeu-se
àsustentabilidadeeeste

podeserumpontode
viragemnumaindústria

aindapoluente

D eus quer, o homem sonha e a obra nas-
ce, dizia Fernando Pessoa. Mas agora já
não basta sonhar – além de ter de ser
rentável, a obra deve preocupar-se com

o ambiente. Não é um tema novo, mas vale sem-
pre a pena relembrá-lo – e agora ainda por cima
há uma grande novidade: a criação de colecções
sustentáveis por grandes marcas de fast fashion.
Em resposta à linha Conscious da H&M, lançada

em 2011, a Zara criou em finais de 2016 a colecção
Join Life e a Mango começou este ano com a li-
nha Committed. Esta preocupação já há muito
tomou conta das colecções de Stella McCartney,
que criou a sua marca em 2000 com base no

princípio de não utilizar peles. A promessa da fast
fashion – roupa barata – ganhou uma consciência
ambiental que aposta emmateriais como o algo-
dão orgânico, o poliéster reciclado ou o tencel, ob-
tido através da fibra de madeira. Além das campa-
nhas de recolha de peças antigas em loja, algu-
mas marcas disponibilizam os dados dos seus
consumos internos e apoiam causas externas
lideradas por ONGs.
O critério do raio de influência é essencial para pro-

mover uma consciência ambienta: veja-se o exem-
plo da nova conta de Instagram de EmmaWatson,
que se compromete a usaroutfits amigos do am-
biente enquanto promove o seu novo filme,ABela e
oMonstro. Para a actriz, a revolução namoda tem
de sermais do que umamera tendência. Ou seja,
amoda será sustentável quando a indústria tiver
tambémuma preocupação ética como trabalho.v

Revolução
ouevolução?

TEXTO INÊS MENDES OLIVEIRA

METAS DA MODA
SUSTENTÁVEL:

VALORIZAR
O MEIO AMBIENTE
E A SOCIEDADE E

INCENTIVAR
HÁBITOS

DE CONSUMO
CONSCIENTES

A colecção-
-cápsula
sustentável
da Mango estará
disponível em
Portugal a partir
de 6 de Março.
Blazer a €69,99
e calças a
€49,99



NAE
Esta marca de calçado portuguesa
tem uma filosofia vegan que se
traduz nestas sandálias de microfibra
ecológica e palmilha em cartão.
€89

dSHOPPING

AIROSA DESIGN
Produzida em Portugal, esta mochila
feita à mão é composta por pele vegan
e algodão.
€60

H&M
Este macacão em tecido macio de Tencel®
lyocell é da linha Conscious da H&M.
€24,99

MDMA
Sara Pignatelli imaginou a MDMA entre
Londres e Lisboa. Este modelo – Bromance II
– foi criado a partir de um casaco de ganga,
de pele natural excedente da indústria
alimentar e tem sola de borracha reciclada.
€79

SKUNKFUNK
A marca espanhola, uma referência
da moda ecofriendly, lançou uma nova
linha – Zero Waste –, pensada para
evitar o desperdício de matéria-prima.
€79,95

SHOPPING
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MANGO
Este vestido feito de algodão 100% orgânico
faz parte da primeira colecção comprometida
com o ambiente da Mango.
€29,99

STELLA MCCARTNEY
T-shirt de algodão orgânico, produzido
com pesticidas naturais, menos tóxico para
o ecossistema e para os seus produtores.
€215

ZARA
Esta blusa com espartilho é feita de
poliéster reciclado, produzido a partir
da reciclagem de garrafas de plástico.
€25,95

PEOPLE TREE
Esta marca britânica
é pioneira no comér-
cio justo; a saia
Beatrice é feita de
algodão e foi feita à
mão, pelo processo
de tecelagem.
€95



HÁ UM LEMA muito caro a uma
equipa de futebol portuguesa que
diz: "Jogámos como nunca, per-
demos como sempre." Ouve-se
em noites em que a equipa se
tenha batido com bravura, tenha
até sido superior ao adversário
em alguns momentos mas, no
final, tenha perdido na mesma.
Há noites assim, em que a derro-
ta tem de acontecer e acontece –
mas não é só no futebol, é na
vida. Talvez admitindo que às ve-
zes o melhor é maquilhar a infeli-
cidade (porque ela nunca perde
de goleada), o The Happiness
Institute (já tendo entrado numa
farmácia de gomas quem seria
eu para duvidar?) desenvolve
produtos "à base de felicidade".
A Portugal chegou esta semana
o batom Oh Yeahh!

Uso batom praticamente todos
os dias, portanto (e mesmo admi-
tindo que senti, a princípio, que

usar este batom seria como beber
um gin com pozinhos), comecei a
usá-lo. Na embalagem li a explica-
ção possível: este "bálsamo para
a felicidade" contém três ingre-
dientes naturalmente ricos em
triptofano (um aminoácido res-
ponsável pelo nosso bom humor)
que, juntos, aumentam os níveis
de serotonina no corpo.

Numa fusão perfeita, garante
este batom, a Griffonia simplicifo-
lia (uma planta africana), o ex-
tracto de kiwi e o cacau (a que

a marca chama de fórmula exclu-
siva HBC – The Happiness Boos-
ting Complex) aumentam os ní-
veis de serotonina 2,8 vezes em
apenas 30 minutos.

Lendo toda a literatura produzi-
da nos últimos dias sobre o ba-
tom não pude deixar de achar a
proposta da marca enternecedo-
ra. Quis experimentar. A caminho
de um jantar, fiz o clássico retocar
de maquilhagem uns bons 20 mi-
nutos antes de sair da redacção.
Já no carro, forcei aquilo que a

marca diz que provoca a reacção
(o contacto do bálsamo com a
saliva) e fiquei à espera. Esperei,
pensei, esperei, achei que estava
a pedir demais a um batom,
esperei mais um pouco e nada.
Se o facto de ter passado mais
de 20 minutos a tentar encontrar
lugar para estacionar junto
da Praça das Flores, centro ne-
vrálgico de Lisboa em qualquer
noite da semana, dificultou a ta-
refa deste batom? Dificultou.

Posso, claro, confessar que ain-
da nessa noite me senti bem feliz.
Penso, contudo, que mais facil-
mente agradeceria o facto ao vi-
nho de Palmela e ao cuscuz do
Largo ao Tacho do que ao The
Happiness Institute. O que lhes
posso dizer é que estão a pensar
bem: naqueles dias cinzentos, um
batom vermelho não resolve tudo,
mas ajuda muito.

TEXTO ÂNGELA MARQUES

BATOM
OHYEAHH!
THEHAPPINESS

INSTITUTE
ÀVENDAEMFARMÁCIAS

EPARAFARMÁCIAS
€12,95

OTheHappiness
Institute garante
que criou um
batom que
aumenta os
nossos níveis
de serotonina.
Fizemoso teste.

aPROVADOR
USE O
BATOM DA
FELICIDADE

PROVADOR
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