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Um casamento é coisa séria. E o que estamos aqui a celebrar 

merece a sua solenidade. Ao chegar à redacção de Lisboa para  

a entrevista que pode ler daqui a meia dúzia de páginas, Salvador 

Martinha estava de calções. Fazia um calor dos ananases, mas 

na mochila o humorista alfacinha levava um par de calças para 

a fotografia: é que um casamento é coisa séria. Na hora de dizer 

“Sim, aceito”, Salvador trocou os calções pelas calças e posou 

junto à parede forrada de capas da Time Out. E assim se eternizou 

o início de uma bela história de amor e humor que dá frutos já na 

próxima edição premium da Time Out Lisboa. 

Depois de participar na série Princípio, Meio e Fim e com  

o último de quatro espectáculos esgotados em Lisboa e no Porto, 

Teremos Sempre Paris Stand-Up, a acontecer esta sexta-feira, 

no Tivoli, Salvador Martinha regressa à escrita com crónicas na 

revista Time Out. Pode ler a primeira na edição de Verão, que 

chega às bancas já no dia 9 de Julho. Até lá, fique a conhecer 

melhor o humorista que gostava de ver escrito na sua lápide:  

“Eu estive sempre a falar a sério, as pessoas é que se riram.”  

Que assim seja, até que a morte nos separe.
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É oficial, a segunda loja da Crush 
Doughnuts, com os “fofinhos” 

açucarados mais cobiçados da cidade, 
já abriu no Time Out Market.

O nosso amor  
é redondo. Com um 

buraco no meio
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PRIMEIRO CONQUISTARAM os lisboetas com 
os hambúrgueres à americana do Ground 
Burger, feitos artesanalmente com carne 
100% Black Angus e um pão brioche de 
fazer inveja a muitas padarias. Depois, a 
mesma duplinha, Caroline e Gunnar Eng, 
fez novamente uso do conhecimento que 
adquiriu nas suas viagens pelos Estados 
Unidos e da experiência que ganhou com a 
hamburgueria de São Sebastião para criar 
um novo conceito, desta feita mais doce. 
E assim surgiram as pop-ups semanais de 
doughnuts artesanais, esculpidos que nem 
obras de arte com açúcar e ingredientes 
frescos, que esgotavam o stock num abrir 
e fechar de olhos. O passo seguinte foi 
uma loja em nome próprio, mesmo ao 
lado da casa-mãe (Ground Burger), onde 
o que brilha na montra são os doughnuts 

coloridos feitos a partir de uma massa 
brioche que fermenta durante 24 horas, com 
vários sabores e combinações clássicas e 
originais.A base é sempre a mesma, mas os 
ingredientes usados nos toppings variam. 
Uma coisa nunca muda: são os melhores e 
mais frescos, como o chocolate Valrhona, a 
baunilha ou as frutas. 
O sucesso da marca lançada em 2018 
continua agora no Time Out Market com a 
abertura de uma nova loja onde a decoração 
é assegurada pelos doughnuts coloridos, 
como o Peanut Butter Dream, o Crème 
Brulée, o Red Velvet ou o Lime Pie, entre 
muitos outros.Isto não é só pastelaria, 
senhores. É um caso sério de amor que 
Caroline e Gunnar colocam em tudo o que 
fazem. ■ àA loja está aberta todos os dias das 
10.00 às 22.30
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“Lisboa Criola” é uma nova plataforma (digital 

por agora) que quer celebrar, através da arte, a 

multiculturalidade de uma cidade que é feita de 

todas as cores. Cláudia Lima Carvalho falou com 

Dino D’Santiago e Mónica Rey. 

Somos todos 
crioulos

DE QUE É FEITA uma cidade senão da mistura 
das suas gentes? Na gastronomia, na música, 
na literatura, no cinema e na televisão, na 
arte, na formação e, até, na política. Não há 
nada que façamos hoje que não seja fruto 
dessa mistura – mesmo que nem sempre 
nos possamos aperceber disso. Ainda 
mais numa cidade como Lisboa. A capital 
portuguesa é crioula por isso: não tem uma 
cor, tem várias, tal como tem várias línguas, 
sotaques, histórias e ritmos. E foi assim que 
nasceu Lisboa Criola (www.lisboacriola.pt), 
um “projecto cultural, criativo, transversal e 
participativo, que tem por missão aproximar, 
celebrar e amplificar a mistura cultural que 
compõe a cidade comum que nos une”, como 
se lê na sua apresentação. Por detrás da ideia, 
também não poderia estar apenas uma pessoa, 
mas várias com a mesma vontade, embora 
não seja de estranhar que Dino D’Santiago 
seja um dos grandes impulsionadores, ou não 
estivesse já tudo na sua música. 

“Esta cidade já me deu tanto, quer a mim, 
quer a todos os envolvidos no projecto, que 
de uma forma bonita sentes que devolves 
à cidade. Criar uma plataforma que se 
transforma numa montra é o mínimo 
[que podemos fazer]”, diz à Time Out Dino 
D’Santiago, explicando que esta Lisboa 

Criola começou a ser desenhada em 2018 
com o intuito de “valorizar o facto de sermos 
uma cidade tão crioula e misturada há tanto 
tempo”. 

O passo seguinte, conta Mónica Rey, 
directora de produção, foi “pensar como 
poderia ser o nosso contributo para esta 
valorização e para que as pessoas de alguma 
forma se sentissem representadas”. “Achámos 
que seria pela educação que teríamos de nos 
colocar porque isto é para o nosso futuro e 
se não tivéssemos aqui um papel para tentar 
mudar mentalidades ou formas de pensar, 
ou tornar a sociedade mais una, se calhar não 
iríamos fazer nada”, explica. 

Assim nasceu então um projecto cultural, 
criativo, transversal e participativo, que irá 
tocar em várias áreas da vida na cidade, da 
música à gastronomia, sem deixar de fora as 
artes plásticas, visuais e performativas. Tudo 
com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, o 
que para Dino “é o assumir de uma bandeira de 
Lisboa como capital crioula mundial”. 

Todos os meses, de Julho a Dezembro, e 
seguindo um tema específico, 12 artistas de 
backgrounds muito distintos, vão, a pares, 
dar a conhecer a sua Lisboa numa série de 
mini-documentários. “E desses encontros 
acontece uma obra”, explica o músico. E isso 
acontece num workshop digital. “Mas não é 
um workshop formal de powerpoint”, alerta 
Mónica. “É, sim, a passagem do testemunho 
deles, de uma forma informal, para todos 
os que queiram aprender, ou que tenham 
simplesmente curiosidade. Depois desse 
momento, criam então uma obra em conjunto 
como exemplo do que é esta mistura. E depois 
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disso, nós dizemos: agora que já se inspiraram 

e aprenderam, mandem-nos os vossos 

projectos e abrimos um desafio à comunidade, 

que é um concurso, aberto a todas as pessoas”, 

continua, reforçando que tudo aqui é gratuito. 

“Essa foi uma das grandes lutas, que tudo fosse 

mesmo acessível para que qualquer criança 

possa coabitar no mesmo universo, venha de 

Chelas ou do Restelo”, diz Dino. 

No mês de arranque, já a partir de 1 de Julho, 

o tema escolhido foi “Comunicação” e a actriz 

portuguesa de ascendência chinesa Jani 

Zhao vai fazer dupla com o actor, realizador 

e activista luso-guineense Welket Bungué. 

Seguem-se as Batucadeiras com Sam The Kid, 

a designer de moda Alexandra Moura com o 

fotógrafo Daryan Doernelles, o cantor Paulo 

Flores com o DJ Marfox, o colectivo de novos 

cozinheiros New Kids On The Block (NKOTB) 

com a chef Jeny Sulemange, e a fadista Sara 

Correia com o artista plástico Tony Cassanelli.

“A escolha destes artistas foi o mais difícil 

para nós”, conta Mónica, explicando que 

“foram precisas muitas conversas com 

muitas pessoas diferentes”. “Quisemos 

ser democráticos e espelhar o que nós 

acreditamos e o que nós queremos celebrar, 

que é esta mistura. Tentámos diversificar o 

máximo possível, mas não conseguimos ter 

todos já nesta primeira fase”, acrescenta. E 

Dino explica: “Muita gente associa Lisboa 

Criola à parte negra e é precisamente o oposto, 

é o resultado da mistura. Esta Lisboa Criola é a 

Lisboa que existe, é a Lisboa de todos nós.” 

“Para mim, das cenas mais bonitas da 

ideia é que vai nascer um mapa da Lisboa 

Criola em que cada mentor vai mostrar onde 

é esta sua Lisboa, onde é que se inspirou, 

acabando por te mapear a cidade de uma 

ponta a outra de forma transversal, para que 

qualquer pessoa possa conhecer um pouco 

desta Lisboa aculturada, misturada”, conta 

Dino, para quem este mapa se transformará 

também numa plataforma para todas as 

outras manifestações dentro deste universo – 

eventos, lojas, restaurantes, cabe tudo neste 

Lisboa Criola, que pode também ser seguido 

no Instagram.

Mas há mais a acontecer. Há poemas, 

entrevistas e crónicas, notícias e um projecto 

que não quer ficar por aqui. Aliás, é digital 

por conta da pandemia, mas o objectivo é que 

no futuro, quem sabe já em 2022, salte para 

a rua. “Nós queremos de alguma forma fazer 

a diferença”, aponta Mónica. “Sabemos que 

não vamos mudar o mundo, mas queremos 

fazer a nossa parte e achamos que esta 

proximidade, esta troca de influências, pode 

sensibilizar as pessoas para uma mudança de 

igualdade.” ■ F
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Welket BunguéJani Zhao
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OUVIDO NO METRO

“Comprava-te vogais se 

estivessem à venda.”

“Prefiro ver os pelos do peito 

dele do que o rego.”

“Pelo ambiente, voluntario-

-me e a partir de hoje só uso 

Burberry, Chanel, Dior e 

Gucci.”

“Se morrer de Covid vou 

morrer feliz, porque voltei a 

socializar.”

“Para seres génio, ou és 

muito pobre e fazes tudo 

para não morrer assim ou 

és muito rico e os teus pais 

bancam-te os teus delírios.”

“Ninguém merece um 

TIFF nesta altura.”

“A Covid começa a 

parecer marcas de pensos 

higiénicos. Daqui a bocado 

há a Covid noite.”

Ouviu alguma coisa ridícula?  

leitores@timeout.com

O PÁTIO DAS ANTIGAS
Coisas e loisas da Lisboa de outras eras

Por Eurico de Barros

Uma feira no Marquês

No início do século passado, o Marquês 
de Pombal e o Parque Eduardo VII 
acolheram a Feira de Agosto, onde 
havia de tudo, desde cinema e comes e 
bebes, até fados e luta livre.

FOI NO MARQUÊS DE POMBAL e nos terrenos do 

Parque Eduardo VII que se realizou durante 

muitos anos, pelo menos até à década de 

30, a meio do Verão, a Feira de Agosto. Era 

basicamente um parque de diversões onde os 

alfacinhas se podiam distrair com toda a sorte 

de divertimentos, e na qual também existiu 

uma espécie de embrião da futura Feira do 

Livro, já que chegou nalgumas edições a contar 

com bancas de venda de livros, novos e usados. 

Mesmo que a maioria das barracas fosse 

de comes e bebes, quem rumasse à Feira 

de Agosto com outra ideia que não comer 

(farturas, bacalhauzadas, bifes, iscas com elas, 

sardinhas assadas, todo o tipo de pastelaria, 

etc.) e beber (cerveja, vinho, refrigerantes, 

águas minerais) lá encontraria também 

sessões de cinema, espectáculos teatrais, 

revistas à portuguesa (onde actuaram nomes 

famosos da época, como Júlia Mendes, Ilda 

Stichini ou Maria Vitória) fados, carrosséis, 

rodas gigantes, barracas de tiro ao alvo, de 

arremesso de argolas, de bolas contra latas, 

tiro aos pombos, demonstrações de luta livre 

e de ginástica, ou ainda quiosques, alguns dos 

quais vendiam brinquedos para crianças e 

bugigangas variadas. E segundo a imprensa 

de então, não era só o povo que frequentava 

a Feira de Agosto, pois era também costume 

as “senhoras da nossa sociedade elegante” 

marcarem lá rendez-vous, nunca faltando ao 

dia da inauguração.   ■ 
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“UMA PIADA 
É COMO UMA 
TESE: É BOM 
QUE ESTEJA BEM 
SUSTENTADA”

Salvador Martinha termina esta sexta,  
2 de Julho, a série de espectáculos Teremos 
sempre Paris Stand-up. E na semana seguinte 
estreia-se como cronista da Time Out Lisboa. 
Renata Lima Lobo falou com o humorista 
sobre o palco, mas também sobre futebol, 
rótulos e o destino. Manuel Manso apanhou-o 
de todas as perspectivas.
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Tens memória daquela tua primeira graça 
que meteu toda a gente a rir?  
Lembro-me da primeira vez que percebi 
que se podia ter graça, ou que era 
permitido a uma criança ter graça. As 
pessoas não assumem que o humor de 
uma criança é premeditado, e eu lembro-
-me de perceber que podia premeditar. 
Chegar à sala e dizer: “O meu pai é um 
cavaleiro”, quando queria dizer “é um 
cavalheiro''. E fazia propositadamente 
para as pessoas depois dizerem “Ai, que 
querido, ele disse cavaleiro e queria dizer 
cavalheiro, que graça”. Achei fascinante, 
porque o humor é também premeditar um 
bocadinho do futuro. O humorista está 
sempre um bocadinho à frente das pessoas 
no tempo e a minha primeira percepção 
do que era o humor também era isso: 
controlar o que se ia passar segundos a 
seguir.

O que teria acontecido se não tivesses 
piada? Acabavas o curso de Marketing?
Eu acho que o humor surge um bocado por 
acaso, porque as coisas começaram a correr 
bem, mas na maior parte das vezes eu falo 
a sério. Uma frase que seria interessante 
para a minha lápide é: “Eu estive sempre 
a falar a sério, as pessoas é que se riram.” 
Eu falo a sério, só que às vezes as opiniões 
podem ser disruptivas ou as pessoas não 
estarem à espera e riem-se. Mas o que me 
fascina mais é pensar nas coisas de várias 
perspectivas. O meu discurso acabou por 
tornar-se humorístico, mas pensar nas 
várias perspectivas de cada ideia é o que 
me fascina no humor.

Podemos falar sobre a tua passagem pelo 
futebol na Associação Desportiva de Oeiras? 
Ainda há uma fotografia tua no site da 
Federação Portuguesa de Futebol. 
Sei, as pessoas relembram-me, porque 
estou horrível.

Estás é muito novinho. 18 anos, não é?
É fotografia de juventude.

Mas tinhas jeito? Qual era a tua posição?
Era médio-esquerdo e podia jogar na 
direita. Mas tinha jeito para futebol e 
para desporto no geral, tanto que chegou 
a ocorrer-me ser professor de Educação 
Física, vê lá tu. Sempre gostei muito de 
desporto e ainda hoje gosto. Acho que a 
felicidade passará um bocado por ter mais 
tempo para fazer desporto.

Mas vens de uma família ligada à cultura há já 
muitas gerações.  Achas que isso te deu mais 
espaço para a criatividade?
Acho que sim. Eu fui educado a respeitar 
muito os artistas, a pensar que o poeta é a 
pessoa mais importante dentro de todo o tipo 
de pessoas. Foi-me passado um fascínio pelos 
artistas que está completamente enraizado em 
mim. O meu tipo de pessoas, as pessoas que 
me fascinam, são sempre os artistas. Se está 
ali um homem de negócios multimilionário, 
preferes ir falar com ele ou com aquele sem 
abrigo que é poeta? Nem hesito e vou para o 
poeta.

Uma vez disseste que não seguiste jornalismo 
porque dá trabalho. Mas escreves espectáculos 
e argumentos, estás na rádio, fazes publicidade, 
tens um podcast [Ar Livre]... Isso não dá 
trabalho?
É verdade. Mas na minha cabeça sempre foi 
mais simples, desde o início, mesmo quando 
o humor não era uma indústria como é hoje. 
E havia até mais caminho profissional e de 
rentabilidade no humor. Nas faculdades de 
jornalismo, imaginei que eram sempre 5000 
pessoas para uma vaga. Depois tinha primos 
jornalistas e sempre me pareceram mal pagos, 
sempre me pareceu um trabalho muito mal 
recompensado em todos os aspectos.

A primeira vez que subiste a um palco foi com o 
Levanta-te e Ri ou fizeste um test drive primeiro?
A primeira vez no Levanta-te e Ri foi em Julho 
de 2003, e a minha primeira vez foi em Maio de 
2003 no Jardim de Inverno do Teatro São Luiz. 
Estreei-me logo numa sala nobre.

Não há registo de vídeo dessa actuação? 
É capaz de haver, por acaso. Não sei onde é que 
ele está, mas deve estar em cassetes. E estar em 
cassetes não é estar perdido, pergunto eu?

Fazes autocensura nas coisas que escreves, 
tendo em conta as várias susceptibilidades? 
Ou estás-te a marimbar?
Faço, claro. Acho que é utópico alguém dizer 
que não faz autocensura. Fazemos sempre, 
logo com a premissa: esta ideia é boa ou é má? 
Já me estou a censurar. Agora, à medida que 
vou cimentando o meu percurso enquanto 
humorista, vou-me tornando mais livre 
naturalmente. Hoje em dia o que sinto é 
que uma piada é como uma tese: é bom que 
esteja bem sustentada. É preciso é não perder 
a coragem. Agora em qualquer obra está 
anexado o feedback, o mundo mudou. E isto 
tem um lado bom e um lado mau.
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“A MAIOR PARTE 
DAS VEZES EU 
FALO A SÉRIO. UMA 
FRASE QUE SERIA 
INTERESSANTE 
PARA A MINHA 
LÁPIDE É: ‘EU 
ESTIVE SEMPRE A 
FALAR A SÉRIO, AS 
PESSOAS É QUE SE 
RIRAM’.”
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Qual é o lado mau?
É matar os artistas aos poucos a nível de 
coragem. Imagina, quando se fazia comédia 
nos anos 90 em Portugal havia crítica também, 
só que não havia uma forma de as pessoas se 
manifestarem em massa. Agora através das 
redes sociais as opiniões são em massa e isso 
pode fazer com que os artistas se diminuam. 
“Vou-me estar a meter nisto para quê?” 
Portanto, isso pode alterar um bocadinho a 
coragem artística que está a ser ameaçada. 
Mas não nos devemos deixar ir abaixo, porque 
depois, no fundo, não mata.

Mas acreditas que há limites para a comédia? 
Eu defendo sempre que o humor para mim 
não tem limites. O que é sempre limitado é o 
sentido de humor das pessoas e de todos nós. 
Ou seja, tu tens um sentido de humor limitado 
e eu também. Há piadas que eu gosto muito, 
há piadas que eu não gosto nada. Temos que 
respeitar isso.

Há vários tipos de humor e até há literatura sobre 
o assunto...
Sim, de observação, o humor mais físico…

O teu é muito humor de observação.
Sim, o meu humor é considerado de 
observação. As pessoas gostam muito de 
catalogar. Mas já passaram 18 anos desde o 
primeiro dia e esse humor de observação já 
tem mais nuances. Só que não existem novos 
rótulos.

E acreditas em rótulos?
Acho que devia haver um refreshing de rótulos. 
Não quero ser eu a catalogar, mas o meu é 
um humor em que eu me ponho sempre em 
dúvida no meu próprio humor... Não sei como 
é que isso se chama. É um humor… não sei, 
estás a ver? Existem esses rótulos, mas já não 
são os mesmos. O humor negro também não 
é só humor negro. São rótulos antigos que se 
usam, devíamos mudar.

Agora estás com o teu espectáculo Teremos 
sempre Paris Stand-up, onde não estás sozinho.
Isto surgiu porque estivemos fechados 
em casa. E eu pensei: apetece-me voltar a 
fazer stand-up, mas sozinho? Tenho muitas 
saudades desses tempos mágicos de estar em 
grupo.

E como é que organizaste os grupos, foi 
aleatório?
Foi pensado. Se em cada noite duas pessoas 

não se conhecerem e puder nascer alguma 
coisa delas, ficarei contente. A maior parte 
deles são meus amigos, outros são pessoas que 
admiro. Na última noite vai o Luís Franco- 
-Bastos, o Rui Sinel de Cordes, o Pedro Durão 
e o Duarte Pita Negrão. E acho que vai ser uma 
boa noite. Tenho tentado mostrar pessoas 
diferentes, com estilos diferentes, lá está, 
com rótulos diferentes. E misturei rótulos 
para não ser uma noite negra ou uma noite de 
observação, ter um bocadinho de todos.

Agora queria fazer-te uma provocação.
Faz.

Nesses convidados todos, e são 12 em Lisboa, 
mais quatro no Porto...
Em duas noites já tens a resposta. 

Duas mulheres.
Exactamente. Na primeira noite tivemos a Inês 
Lopes Gonçalves, que foi uma estreia no stand-
-up. Ela esteve muito bem, mas às vezes não é 
fácil, porque são elas próprias que não querem 
vir.

Alguém recusou?
Logo à partida tens de ver que há menos 
mulheres a fazer. É muito desequilibrado. A 
seguir, na segunda noite, convidei a Luana do 
Bem. Mas também convidei a Joana Marques 
e ela disse “Ai, não sei quê, ainda não faço, 
não quero fazer, não sei quê, não sei quê”. O 
stand-up dá medinhos, as pessoas têm de ter a 
sua própria altura, o seu próprio timing, o seu 
próprio conforto. E depois temos de assumir 
isto: às vezes também é o nosso próprio gosto, 
não é? Tem de haver empatia artística. Mas 
a resposta é que gosto imenso da Inês Lopes 
Gonçalves, da Luana do Bem, da Joana 
Marques, que é uma máquina, acho que tem 
imensa graça. Cada vez mais isto está a ir para  
o sítio certo.

A descrição do teu espectáculo diz que é urgente 
estarmos juntos. Mas fizeste parte de um 
fenómeno que juntou muitas pessoas, embora 
no Instagram. Foste presença assídua do Como é 
que o Bicho Mexe. Que importância teve para ti, 
como pessoa que também estava confinada?
Foi importante, porque apesar de eu ser um 
intérprete dessa novela, eu também me estava 
a entreter. E o entretenimento foi importante 
para toda a gente. Eu acompanhava, nem 
sempre estava as duas horas, porque tinha 
rádio no dia a seguir, mas como deves calcular 
para mim também é bom estar duas horas 
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a abstrair-me um bocado, numa novela. 
Também teve um aspecto de espectador para 
mim, para todos acho eu.

O que nos leva ao Princípio, Meio e Fim, que se 
fez com uma espécie de irmãos de armas nos 
directos que vimos durante meses. Stressaste 
muito a escrever os episódios ou estavas como 
um peixinho na água?
Eu senti-me sempre confortável. Acho que 
foi dos projectos que eu gostei mais de fazer. 
Primeiro porque admiro muito aqueles três, 
apesar de sermos mais ou menos todos da 
mesma idade. Como eles já tinham feito Uma 
Nêspera no Cu, eu disse: “Malta, isto vai correr 
bem, estão vocês os três, eu venho só aqui 
curtir.” Senti que só tinha que falar quando 
tivesse alguma coisa para acrescentar ou para 
me divertir.

Tu desbloqueaste ali algumas cenas, que nós 
vimos uns bocadinhos.
É quase como no desporto. Se aquilo fosse 
futebol, tinha posições – e eles deixavam-me 
jogar solto. Muitas vezes estavam eles os três 
no computador e eu às voltas. E estavam muito 
mais preocupados de como é que a história 
batia certo e eu preocupado com uma fala 
disruptiva, em tirar o tapete. O Bruno é muito 
bom a perceber as valências de cada um e a 
deixá-los jogar onde eles são bons.

Nas críticas à série parecia que só havia dois 
lados da barricada, os que amaram e os que 
odiaram.
Eu fiquei contente com a discussão. Não achas 
que é o sonho de qualquer artista ter um objecto 
artístico tão falado, discutido e comentado? 
Os que gostavam davam na cabeça a dizer que 
os que não gostavam não tinham percebido, 
mas acho que não tem nada a ver com perceber. 
É gostar ou não gostar, e houve um grupo de 
pessoas que adorou aquilo. Para mim está 
conseguido. Poderíamos ter feito um formato 
sketch ou um talk show, que sabíamos que ia 
chegar a mais gente, mas apeteceu-nos ir para 
aquela loucura e conseguimos, criámos o caos.

O Stand-up na Hora que estás a fazer na RFM é 
feito sem guião, apenas com notas que tens no 
telemóvel. Tens aí alguma que possas partilhar? 
Assim só para deixar no ar.
Tenho. Eu já fiz de todas as formas, mas onde 
eu me sinto melhor é com tópicos. Tenho aqui 
uma que é “Gold diggers somos todos”. E já 
agora explico: às vezes as pessoas vêem um 
jogador de futebol e uma mulher. E depois 
alguém diz assim: “É amor é…”. E irrita-me 
essa frase, porque o sucesso de uma pessoa 
também é uma característica. Mas a nota 
que eu tenho aqui assim a bold é “O que é 
que tatuavam na cabeça?”. Imagina, eras 
obrigada a pôr uma palavra. E o que gostava de 
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“ACHO QUE NÃO 
TEM A VER COM 
PERCEBER. É 
GOSTAR OU NÃO 
GOSTAR E HOUVE 
UM GRUPO DE 
PESSOAS QUE 
ADOROU AQUILO 
[PRÍNCIPIO, MEIO  
E FIM]. PARA  
MIM ESTÁ 
CONSEGUIDO.”
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descobrir, ainda não descobri, mas é um bom 
exercício humorístico, é: qual é a palavra menos 
nociva? De todas, há uma que era menos má.

Mas escrita normalmente ou inverso para 
conseguires ler no espelho?
Não tinha pensado nisso. Mas eu gosto é de 
escavar, de descobrir onde está o ouro.

Outra coisa. Tu és o autor da tua página da 
Wikipédia?
Não.

Mas sabes o que está lá?
No outro dia mandaram-me um print screen a 
dizer que estão coisas estranhas.

Tens lá no currículo que, o “Salvador do Futuro”, 
em 2034, será um engenheiro social aeroespacial.
Isso deve ter sido de uma rubrica que eu uma 
vez fiz na RFM sobre a Wikipédia e depois 
alguém foi lá alterar.

É um bom exemplo sobre a credibilidade da 
Wikipédia.
Fake news.

E diz que em 2000 foste o mais jovem cirurgião 
de Cascais, credenciado pela universidade 
clandestina da Amadora.
Pois, não fui, infelizmente. Mas não me 
importava! Adorava, mas não fui eu.

Para acrescentar a este CV, és também o novo 
cronista da Time Out Lisboa. Sem grandes 
spoilers, a primeira crónica, da revista 
premium que sai já na próxima semana, vai 
falar sobre mudança. “Baralhar e dar de 
novo” é uma máxima de vida para ti?
Na própria crónica lanço a dúvida. Tem 
muito a ver com o meu humor, estou 
sempre em dúvida, acho que até à hora da 
morte vou estar em dúvida. Cresci a pensar 
que sim, que a mudança é boa, mas com o 
passar do tempo também gosto de alguma 
estabilidade. Neste momento o meu sonho 
é ficar na mesma casa para sempre.

Também já experimentaste muitas.
É isso, e também que vais tendo um plafond 
de mudança. O meu já o estourei todo, agora 
queria um bocadinho continuidade.

Mas se fosses baralhar, que carta tiravas da 
manga?
Tenho algumas cartas na manga. A maneira 
como me estás a ver hoje, sobretudo na área 
do humor, acho que amanhã pode mudar. 
Podemos estar a falar de cinema, podemos 
estar a falar de outra coisa. O humor acaba 
por ser uma linguagem que me correu 
bem e fiquei a falar assim, mas o que me 
interessa são as várias perspectivas de uma 
coisa. Não preciso de ser humorista para 
sempre. ■
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Time Out & Município de Guimarães

A CIDADE BERÇO ouviu o apelo do sector das artes 

e respondeu com uma plataforma cultural que chega a 

artistas, moradores e até a quem está apenas de visita. 

‘Em Guimarães’ é o novo site cultural do Município de 

Guimarães onde é possível consultar os melhores eventos 

de cada dia – sejam concertos, exposições, teatro, dança 

CONCERTOS, EXPOSIÇÕES, ARTES PERFORMATIVAS:  

A AGENDA CULTURAL DE GUIMARÃES ESTÁ FORTE  

E RECOMENDA-SE. PARA MORADORES OU VISITANTES, 

VALE A PENA SAIR DE CASA E APROVEITAR ESTES 

ESPECTÁCULOS. SE SEGUIR AS NOSSAS DICAS,  

VAI VER QUE NÃO SE PERDE. 

Cultura acontece

‘Em Guimarães’ 

ou cinema. Mas há mais. Além de funcionar como agenda, 

permite ainda assistir a espetáculos virtuais, procurar 

informações sobre artistas locais e saber mais sobre a 

cidade. Ora vamos por partes. 

Esta plataforma cultural já tinha sido desenvolvida e 

implementada como uma agenda cultural antes da pandemia, 

mas o confinamento veio alterar as necessidades tanto 

dos artistas como da população. Com os espaços culturais 

encerrados e sem data prevista de abertura, a plataforma 

‘Em Guimarães’ cresceu e tornou-se também numa sala de 

espectáculos virtual onde é possível ver e ouvir mais de 300 

artistas vimaranenses. Agora que o desconfinamento segue a 

bom ritmo, a plataforma quer continuar a dar palco a artistas 

e associações locais. Ao mesmo tempo que se torna numa 



GUIMARÃES ESTÁ CHEIA DE EVENTOS AGENDADOS  

PARA OS PRÓXIMOS DIAS. SE NÃO CONSEGUIR IR A 

TODOS, APOSTE NESTES. A AGENDA CULTURAL COMPLETA, 

JÁ SABE, ESTÁ EM ‘EM GUIMARÃES’. 

Mercadinho Local 
Encha a despensa com produtos biológicos e de produtores 

locais. No claustro do Museu de Alberto Sampaio, em 

Guimarães. Todos os sábados, reúnem-se aqui produtores 

com bancas recheadinhas de produtos bio, como compotas 

e licores certificados. àMuseu de Alberto Sampaio. Sáb 

10.00-13.00

  Mão Verde 
Capicua junta-se a Pedro Geraldes, Francisca Cortesão e 

António Serginho para um concerto temático para toda a 

família. A rapper portuguesa conhecida pelas suas letras 

e canções sobre temas estruturantes, passa em Mão 

Verde uma mensagem alegre e colorida, mas igualmente 

importante: a da importância da ecologia. àCentro Cultural 

Vila Flor. 1 de Julho às 15.00

ferramenta para todos os que procuram novos planos culturais 

(sejam residentes ou quem está de passagem). 

Para isso, os responsáveis autárquicos já investiram mais 

de 150 mil euros, além de terem procurado novos espaços, 

associações e artistas para integrarem o projecto. Hoje 

é possível assistir a mais de 50 espectáculos de artistas 

vimaranenses com produções de empresas do audiovisual 

da região e, ainda, pesquisar o perfil de cada artista com 

informações sobre onde será o seu próximo espectáculo 

ou qual o valor do bilhete. Tudo para dar aos artistas e 

associações culturais mais uma forma de chegar ao público 

de forma totalmente gratuita e digital. 

Se estiver à procura de um sítio para fazer espectáculos, 

ensaios, exposições temporárias ou apresentações de 

livros, também pode encontrar aqui todos os espaços 

culturais disponíveis. 

 ENTÃO E MAIS? 

Já sabemos que a cidade que viu nascer Portugal tem 

uma agenda cultural bem recheada, mas há muito mais 

razões para fazer uma visita. De certeza que já ouviu falar 

do emblemático Castelo de Guimarães ou da estátua de 

Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, mas as 

ruas pitorescas da cidade escondem capelas, conventos, 

igrejas e solares menos conhecidos mas igualmente 

interessantes. Quando der a fome, é só escolher um dos 

vários restaurantes típicos e, já que aqui está, fique para 

o dia seguinte num dos alojamentos da cidade. Precisa 

de sugestões de sítios onde comer, onde ficar ou o que 

fazer? Entre na plataforma ‘Em Guimarães’ e procure o 

link para a Guimarães Turismo. Aí vai encontrar tudo o 

que precisa para descobrir – ou redescobrir – a cidade 

que não pára.  

 PARA MARCAR NA AGENDA                                                    

 David Bruno e Bruno de Seda 
O músico de Vila Nova de Gaia junta-se a Bruno de Seda, 

cantor e teclista de Equations, para dois concertos de 

entrada livre (limitada à capacidade do espaço). David 

Bruno chegou ao grande público com temas como “Festa da 

Espuma”, ou, mais recentemente, “Inatel’’. Este último single 

faz parte do último disco do músico, Palavras Cruzadas, com 

Mike El Nite. à Polidesportivo da Taipas Termal. 10 de Julho 

às 18.00 e 21.00 

Surma 
Depois da participação na edição online do Liverpool 

Soundcity, Surma vem agora apresentar o seu disco de 

estreia, Antwerpen  encerrar o programa deste ano do ciclo 

Lufada. Surma é considerada uma figura com destaque da 

nova música portuguesa e o seu single “Hemma” foi nomeado 

para melhor canção nacional nos prémios da Sociedade 

Portuguesa de Autores em 2017. àCentro Cultural Vila Flor. 

9 de Julho às 19.30
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1 RUA DA BICA
Sempre gostei da Bica à noite, porque era um 
bairro, mas um bairro diferente. O Bairro Alto 
era mais confuso, mais trash, mais vikings. Ali 
havia artistas.

2 MIRADOURO DA GRAÇA
Cheguei a morar na Graça e sempre gostei 
muito do miradouro. Estive lá numa fase 
infantil, a jogar à bola, e depois numa fase 
madura a apreciar o pôr do sol. Vais ficando 
com sensibilidade.  

3 ALAMEDA DAS LINHA  
DE TORRES 
Ia a pé do Lumiar para a escola e quando 
chegava tinha a magia de ver o estádio de 
Alvalade. Chegava também ao meu clube.

4 CAMPO DE OURIQUE
Gosto muito daquele bairrinho, é uma espécie 
de Monopólio, onde se pode fazer tudo. Já 
morei em Campo de Ourique várias vezes, agora 
moro perto.

5 LUX
Sempre que penso no Lux os meus olhos 
arregalam. Tenho saudades. 

6 PASTELARIA CARROSSEL
Fica na Infante Santo e quando me sinto muito 
trabalho-casa, casa-trabalho, é lá que vou ver 

LISBOA EM 11 
PASSOS, POR 
SALVADOR 
MARTINHA
Salvador Martinha é o novo cronista da 
edição em papel da Time Out Lisboa.  
Este é o roteiro do humorista na cidade.

como é que está o mundo. Sento-me, peço uma 
água lisa com uma rodela de limão, e fico assim.

7 JARDIM DA ESTRELA
É onde gosto de ir com os meus filhos. Para eles 
é a Feira Popular, porque ainda não sabem o que 
é Feira Popular. Mas na minha cabeça também é 
como se fosse.

8 SÃO LUIZ
É onde comecei, e sempre que passo lá penso 
nesta memória. 

9 LISBOA COMEDY CLUB
Faz-me sentir orgulhoso por termos chegado 
até ali. Sinto que pertenci a esse grupo de 
obreiros que nos levou a ter um comedy club  
a sério.

10 LINHA DE CASCAIS
A linha do comboio marcou muito a minha 
vida. Morei em Oeiras e vinha até ao Cais 
do Sodré. E gostava muito daquela frase do 
Fernando Pessoa que é “Cheguei ao Cais do 
Sodré e a nenhuma conclusão”. Era assim que 
eu me sentia sempre.

11 VILLAGE UNDERGROUND
É um dos meus espaços preferidos em Lisboa. 
Os donos são meus amigos e são um casal 
interessante, porque tentam ali, com muito 
esforço, alterar a movida da cidade com eventos 
mais alternativos.
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Mais uma edição do POSTER MOSTRA, mais posters 
a enfeitar o bairro de Marvila, em Lisboa. Vera 

Moura viu-os antes mesmo de serem pendurados. 

Haja  
paredes!

POSTERS, quem os não tem (ou, pelo menos, 
memória deles)? Ao longo da história, 
serviram para vender sabonetes e ideais, 
forraram paredes de quartos e portas de 
roupeiros, fazendo suspirar adolescentes e 
gente com idade para ter juízo com os seus 
ídolos da música e do cinema. Os que de 3 de 
Julho a 3 de Setembro pode descobrir pelas 
ruas de Marvila vêm de gente do design, da 
fotografia, da ilustração. Mas também de 
áreas mais surpreendentes, como o desporto, 
a música ou as artes plásticas. É que à sexta 
edição do POSTER MOSTRA novidades não 
faltam, mas a motivação mantém-se: ver 
o que artistas mais ou menos improváveis 
conseguem dizer dentro da área do rectângulo 
de um poster. 

Em 2021, além dos 10 vencedores do 
Open Call e de uma rua exclusiva da marca 
centenária de vinho do Porto Sandeman (que 
tem um portefólio de posters memorável), 
poderá ir ao poster de Adolfo Luxuria Canibal, 
Ricardo Quaresma, Márcia, André Carrilho, 
Christian Haas ou Samuel Úria. 

Para pendurar naquela parede lá de casa que 
está mesmo a pedi-las, sem gastar este mundo 
e o outro, há posters entre os 17,99€ e os 
34,99€ dos artistas que participaram nos cinco 
últimos anos na loja online do evento.

Quer dar uma espreitadela antes de se pôr 
a caminho? Ora essa, os seus desejos são 
ordens.■ àPOSTER MOSTRA, 3 Jul-3 Set. Rua do 
Açúcar, Largo do Poço do Bispo e Rua Amorim (Marvila, 
Lisboa). Entrada livre
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O MURO Festival de Arte Urbana LX 
conquistou um novo território,  
o Parque das Nações. Com a ajuda de 
dezenas de artistas, volta a aproximar 
comunidades e a lutar por um mundo 
com mais cor.

DE LATAS NA MÃO, em cima de escadas, 
andaimes ou gruas, artistas consagrados e 
emergentes, portugueses e estrangeiros, 
ajudaram a erguer este muro na zona mais 
oriental de Lisboa. Um muro que nos quer 
reunir em torno de valores fundamentais e 

aproximar comunidades dentro da cidade, 
eliminando fronteiras.

O MURO Festival de Arte Urbana LX deixa 
sempre um legado. Deixou em Carnide,  em 
Marvila, no Lumiar, e à quarta vez usa o Parque 
das Nações como tela, numa edição maior e 
mais descentralizada, de 3 a 11 de Julho. Este 
ano, o festival quer provar que há muros que 
nos aproximam, tendo por tema “O MURO 
QUE NOS (RE)ÚNE”, numa iniciativa do 
Gabinete de Arte Urbana da Câmara Municipal 
de Lisboa, em parceria com a Junta de 
Freguesia do Parque das Nações e a Gebalis.

Se nos territórios por onde já passou, 
promovendo a inclusão e a arte para todos, 
deixou um rasto de 112 peças de arte urbana 
desenhadas por 157 artistas (num total de 17 

Um MURO 
sem fronteiras

Juan José Surace
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mil metros quadrados), só nesta edição de 2021 
conta com mais de 60 artistas e 25 propostas 
espalhadas por três núcleos do Parque das 
Nações. Obras de grande dimensão desenhadas 
em pilares da Ponte Vasco da Gama e também 
em campos de basquetebol, empenas de 
prédios, atravessamentos pedonais ou muros 
de comboio, numa edição marcada pela forte 
presença de artistas de graffiti que, a solo 
ou em grupo, saíram à rua para cimentar a 
importância da cidade no contexto da arte 
urbana a nível internacional. Mas não só. É 
que cada um dos núcleos deste Muro LX 2021 
tem uma mensagem muito importante, entre 
a multiculturalidade, a cultura urbana e a 
sustentabilidade. Juntos, os núcleos desafiam 
lisboetas e visitantes a multiplicar o olhar sobre 
a cidade, sobre as suas comunidades e também 
sobre cada um de nós.

Três é a conta  
que o MURO fez
Apesar do seu carácter efémero,  
a arte urbana que nasceu nos três núcleos 
do festival veio para ficar. Pelo menos,  
por uns tempos.

1 Multiculturalidade No bairro do Casal 
dos Machados foi erguido o Núcleo da 
Multiculturalidade com dez intervenções, 
aproximando este território da restante cidade. 
Muitos vão querer visitar grandes obras que 
cruzam os valores da liberdade, da diversidade 
e da igualdade, entre muros ou empenas de 
edifícios. É o caso da intervenção “Atlas, Mostra 
Alto o Mundo no seu Ombro”, do multifacetado 
Colectivo Rua, que pintou uma empena de um 
prédio na Rua Padre Joaquim Alves Correia, 
pelas latas dos artistas Contra, Draw, Fedor, 
Oker, The Caver e Third. Juntos desenharam, 
cada um ao seu estilo, elementos como um 
encantador de serpentes, um comboio, 
um elefante, girassóis ou retratos de várias 
culturas e etnias. As restantes obras do núcleo 
são assinadas por Juan José Surace, MOTS, 
Rocket01, D*Face, IAmEelco, Los Pepes, Nark, 
Pedro Podre e Stom500.

2 Cultura Urbana No Parque Tejo são cinco as 
obras criadas no chamado Núcleo da Cultura 
Urbana, que cria uma ponte entre as prácticas 
artísticas, sociais e desportivas no espaço 
público e a forma como hoje vivemos a cidade, 
com grandes obras de arte urbana pintadas no 

skatepark e nos campos de basquete, num ano 
em que Lisboa é Capital Europeia do Desporto. 
E também nos pilares e muro da Ponte Vasco da 
Gama. Agarrados aos pilares andaram Odeith 
(o artista entrevistado aqui ao virar da página) 
e também Traffic, artista urbano português 
que se movimenta entre murais, azulejos e 
esculturas. Para o MURO desenhou o seu maior 
projecto até ao momento, com 35 metros de 
altura. O artista Nuno Viegas (Metis), a crew de 
graffiti Thunders e a writer columbiana Zurik 
complementam este núcleo.

3 Sustentabilidade Na zona da Avenida 
de Pádua vai encontrar o Núcleo da 
Sustentabilidade, que acolhe oito intervenções, 
cujos temas andam à volta das questões 
ligadas ao meio ambiente, como as alterações 
climáticas, a reciclagem, a contaminação das 
águas ou mesmo a poluição sonora e visual. 
Conte com mais uma escultura de Bordalo 
II, o artista responsável pela famosa série 
Big Trash Animals, animais escultóricos 
gigantes, construídos a partir de desperdícios. 
Da Polónia, da República Checa, da Hungria 
e da Eslováquia chega o Grupo Visegrado 
(Mikołaj Rejs, Fat Heat, Pauser e a dupla 
RCLS), que ocupou a Rua da Centieira com 
várias intervenções, enquanto que o vizinho 
Passeio do Báltico fica decorado com as obras 
dos artistas Thiago Mazza, Jacqueline de 
Montaigne e KRUS, todos autores de obras que 
nos alertam para a urgência de olharmos com 
mais carinho e atenção para o planeta.

IAmEelco

Mazza
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UMA EXPOSIÇÃO EM NOME individual num 
espaço vazio da Gare do Oriente, para ver até 11 
de Julho, e um mural de grandes dimensões na 
Ponte Vasco da Gama, que veio mais para ficar. 
Sérgio Odeith regressou à urbe vindo da aldeia 
para nos trocar as voltas com perspectivas, 
cores, animais, carros e muita, muita tinta. Não 
quis ser fotografado a olhar para a objectiva, 
nem revelar todas as peças da exposição, de 
forma a manter o factor surpresa e não estragar 
o golpe de magia. Porque há quase sempre um 
ângulo certo para apreciar estas telas.

Trazes o fenómeno da anamorfose a esta 
exposição e para o mural?
Sim. Isto foi um desafio a que não consegui 
resistir, mas ao início até ia quase desistindo!
Porquê?
Pela dimensão do trabalho. Eu estava com 
a energia um bocadinho em baixo, só que 
depois vi o espaço e pensei que seria uma 
oportunidade única de fazer qualquer coisa que 
ninguém tivesse visto. Este estilo de pintura 
num espaço abandonado, em que está tudo 
um bocado velho e em que as próprias paredes 
foram pintadas. Normalmente o espaço numa 
exposição ou tem telas ou estruturas, não é o 
próprio espaço abandonado a ser pintado.
Estás habituado a fazer obras de grande 
dimensão, porque achavas não ter energia para 
este trabalho em concreto?
O desafio não tem a ver com a dimensão, tem 
a ver com a criatividade de peça para peça no 
espaço de um mês. Mas depois fiz a primeira e 
fiquei logo: “Wow, brutal. Então e agora o que 
vem a seguir?”
Estás a fazer de improviso?
Sim, não houve aqui nada planeado. E isto vai 
ter um percurso para as pessoas entrarem e 
passarem pelas peças todas no ângulo certo...

Além da exposição individual, tens uma peça 
de maior dimensão no Parque Tejo.
Pois, essa era uma das partes que eu vinha aqui 
dizer que não queria fazer. Não me sentia com 
energia, mas vai ser fixe fazer aquilo. Uma das 
razões era ter a oportunidade de pintar um 
pilar da ponte [Vasco da Gama], acho que é 
uma cena única.
E o que vais pintar?
Vai ser a palavra Lisboa, anamórfica. É a 
mesma coisa que eu fiz num edifício de luxo 
na Holanda: num dos pilares escrevi o nome 
daquele complexo todo. E vai ser uma coisa 
desse género, que só vai ter um ponto de vista.
A arte urbana é hoje em dia bastante aceite, 
mas tens saudades de te esconder e dessa 
adrenalina?
O ilegal praticamente já não acontece, mas 
também já não tenho essa vontade. Agora, eu 
continuo a esconder-me! Às vezes os paparazzi 
dos graffitis não deixam, eles conseguem 
descobrir onde é que estamos a pintar.
Espera, há paparazzi dos graffitis?
Há um bocadinho. Se eu publicar hoje uma 
foto, amanhã já lá estão com as câmaras quase 
a apontar para a minha cara.
Há quem te chame writer ou graffiter… como é 
que te defines?
Talvez já tenha sido writer, talvez já tenha sido 
graffiter, mas agora eu pinto é com latas.
Chamem o que quiserem, não é?
Exactamente. Olha, em 2006 fiz uma lata 
anamórfica espetada no chão com um lettering 
por trás e eu meti mesmo isso por cima, ‘call it 
what the fuck you want’ [chamem-lhe o que 
quiserem]. Sou artista e pinto com latas.
Amanhã pode apetecer-te fazer outra coisa 
qualquer?
Já tentei pintar várias vezes com pincéis, mas 
não é fácil. Tens de estar a misturar, lavar os 

Conhecido pelas peças tridimensionais, Odeith  
é um dos cabeças de cartaz do MURO’21. Estivemos à conversa num 

espaço abandonado, onde terminámos a falar de passarinhos.

Odeith,  
o mestre da ilusão
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pincéis, lavar os rolos e se for uma parede 
texturada tens de andar ali a pressionar para a 
tinta entrar. Então acabo sempre por desistir.
E és um artista autodidacta. Como é que te 
metes numa coisa destas da anamorfose? Não é 
simples conseguir a ilusão.
Eu sempre estive ligado à parte artística 3D, 
não anamórfica com distorção. Isto começou 
tudo com uma peça pequenina, uma coisa 
mesmo minúscula, numa rua ao calhas. Foi 
um processo de aperfeiçoamento para chegar 
a um ponto de realismo, de enganar o olho, 
sem denunciar como está feito. E aqui vou 
fazer duas coisas que não fiz até hoje, tipo 
inédito, com um estilo diferente.
Tenho aqui uma dúvida. Porquê Odeith? Até 2003 
eras só Eith.
Eu era mais jovem, mais maluco e a minha loja 
de tatuagens chamava-se Eith, de hate [ódio]. 
Em 2003, eu era rebelde, odeio isto tudo, odeio 
o mundo. E para não me estar a chamar Eith 
como a loja, acrescentei Od e fica uma palavra 
em português.
Agora odeias menos?
Agora o nome Odeith, com 45 anos e um 
bocadinho mais famoso, soa-me estranho. 
Mas no estrangeiro é muito fixe, porque eles 
dizem “oudith”. Soa perfeito, espectacular. 

Agora em Portugal… odeio-te?
Quando terminares aquela bela empreitada no 
pilar, qual o teu próximo destino?
Vou para a minha terra, que eu agora mudei- 
-me para o campo.
Um artista urbano a mudar-se para o campo.
É brutal.
Então agora vais ser um artista rural.
Exactamente! E vai estar aqui por exemplo o 
crânio de uma galinha [ri-se]. Ontem cheguei 
a casa e a minha mulher disse: ‘Olha, veio aqui 
o Sr. Silvino e já matou um frango’. Tu compras 
os pitos, dás-lhes comida e agora quem é que 
vai matar? A gente não tinha coragem. Uma 
coisa é ter as duas galinhas a pôr ovos, outra 
coisa é matar galinhas. Não, isso não dá.
Mas têm boa vizinhança para vos ajudar.
São pessoas impecáveis. É no campo, mas 
é a meia hora aqui da ponte. Por exemplo, o 
meu vizinho, esse que foi lá matar o frango, 
conduziu eléctricos em Lisboa durante 35 
anos. Aquela zona é feita de pessoal que era da 
cidade de Lisboa.
Estás integrado?
É espectacular. Ainda por cima eu morava 
no centro da Amadora, encostado à Cova da 
Moura. As sirenes, as gritarias, a música alta... 
Agora não, só os passarinhos.



MOCHE

Time Out & MEO apresentam

A cultura MOCHE materializou-se e tem agora o primeiro espaço 
físico. No Espaço MOCHE encontra toda a colecção de roupa da 
marca (com desconto e o dobro da net) e ainda pode ficar para 
os eventos que vão ganhar palco nos próximos dias. Fique a par 

das novidades da nova loja mais cool de Lisboa.
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Mais que Fazer

 Lisboa Negra,  
a exposição 
O trabalho de capa da primeira edição 
premium da Time Out Lisboa vai passar da 
revista para os salões do Centro Cultural 
de Cabo Verde. O objectivo é dar vida aos 
roteiros traçados por Yolanda Tati, Dino 
D’Santiago, Lolo Arziki, Naky Gaglo e Ricardo 
Maneira, DJ que abriu o bar A Viagem 
das Horas. São eles que dão a merecida 
visibilidade a negócios geridos por pessoas 
negras em Lisboa: restaurantes, marcas, lojas, 
cabeleireiros, barbeiros... A exposição de 
fotografia dividir-se-á por cinco núcleos, um 
para cada um dos protagonistas que serviram 
de guias à Time Out nesta “cidade invisível”. 
A inauguração acontece esta terça-feira, 
dia 6, às 17h.00, com uma conversa com 
alguns destes convidados como Dino e Naky.  
àCentro Cultural de Cabo Verde, Rua de São Bento, 
640. Seg-Sex 10.00-17.00. Entrada livre

Destemporada
“Depois destes meses de cacimba, de 
fechamento e pantufas, finalmente 
encontramo-nos. E tentámos que haja 
muitas razões para nos encontrarmos em 
Belém”, lê-se na apresentação do programa 
de Verão do CCB. Actividades ao ar livre, 
dança, cinema, teatro, música e exposições: 
a estação quente vai mesmo aquecer em 
Julho, Agosto e Setembro. A festa começa já 
este fim-de-semana com Fecundação e Alívio 

neste Chão Irredutível onde com Gozo me 

Insurjo, criação de Hugo Calhim Cristóvão 
e Joana von Mayer Trindade, a oficina 

para famílias Entre Janelas e Paredes ou a 
visita à exposição “Em Casa. Projectos para 
a Habitação Contemporânea” e à cidade. 
àCCB, Praça do Império, Belém (Lisboa). Várias 
datas, horários e preços. Programa completo aqui

Marcha do Orgulho  
LGBTI+ do Porto 
A marcha regressa este ano às ruas do Porto, 
numa altura em que os direitos LGBTI+ 
estão a retroceder em alguns países. Pela 
diversidade, pela liberdade e sobretudo pelo 
direito ao amor em todas as suas expressões, 
a cidade vai marchar unida, mas com os 
devidos distanciamentos. De máscara na 
cara, mas com um sorriso nos olhos.àPraça 
da República (Porto). Sáb 15.00. Grátis

Il Divino Michelangelo  

& Il Genio Da Vinci 
Primeiro foi a Alfândega do Porto, agora é o 
Reservatório da Mãe d’Água das Amoreiras a 
transformar-se numa galeria de arte digital 
imersiva com as obras mais icónicas de 
Michelangelo e Leonardo da Vinci. O chão, 
as paredes e o tecto são uma monumental 
tela em que o conteúdo multissensorial é 
projectado, preenchendo todo o espaço com 
as várias vertentes artísticas destes ícones 
renascentistas. àImmersivus Gallery Lisboa. 
Reservatório da Mãe d’Água das Amoreiras, Praça das 
Amoreiras (Lisboa). Ter-Sex 16.30, 18.30 e 20.30; 
fins-de-semana 14.30, 18.30 e 20.30. 10€-20€ | 
Alfândega do Porto, Rua Nova da Alfândega. Ter-Dom, 
14.00 e 18.00. 8,50€-10,50€



Sugestões
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 BOMSOM TV 
O Verão está aí e há mais uma coisa que não pode faltar 

além da praia: boa música. Já que os bares e discotecas 

continuam encerrados, é tempo de fazer da sala uma pista 

de dança. Se já é cliente MEO com o pack extra de canais, 

ligue-se ao BOMSOM TV, o novo canal de TV exclusivo MEO 

dedicado à música africana, que conta com o apoio do 

cantor Anselmo Ralph. Além de poder abanar a anca ao 

som da melhor música africana, neste novo canal ainda 

pode assistir a programação própria com conteúdos 

como Kizomba Show, Lolipo ou Novidades. Transmitidos a 

partir de Portugal e Angola, incluem ainda a cobertura de 

eventos musicais internacionais, em directo ou diferido. Já 

está pronto para voltar a pôr os passos de dança à prova? 

Então fique atento à BOMSOM TV e não perca as novidades 

musicais que ainda podem chegar à sua televisão. 

àDisponível na posição 142 do MEO 

Retrospetiva: João Botelho
Homenagear a obra de um dos cineastas mais relevantes 

da história do cinema português – é esta a proposta de 

Retrospetiva: João Botelho, da TVCine Edition. João Botelho 

iniciou a carreira de realizador em 1977 e só parou quase 

40 anos mais tarde, em 2016 com o documentário O 

Cinema, Manoel de Oliveira e Eu, sobre a obra do seu 

mentor e mestre do cinema português. Foi mesmo Manoel 

de Oliveira que disse a Botelho que o cinema é “ver e ouvir, 

que o que importa é o ponto de vista da câmara, e que 

se não há dinheiro para filmar uma carruagem filma-se a 

roda, mas há que filmá-la bem”. Esta influência está bem 

presente em obras cinematográficas de João Botelho que 

agora podem ser revistas todas as quartas e quintas-feiras 

de Julho. Entre alguns dos filmes exibidos, estão títulos 

como No Dia dos Meus Anos, Peregrinação e O Ano da 

Morte de Ricardo Reis. O primeiro, Um Adeus Português, 

 é exibido já amanhã, dia 1, às 22.00.  

àTVCine Edition, posição 56 do MEO. Qua-Qui 22.00 

Dining with the chef
Experimentar novas receitas para surpreender os amigos 

ou a família no próximo jantar lá em casa, parece-lhe bem? 

Então fique a conhecer os chefs Saito e Rika, que todos os 

programas trazem novos pratos do Japão. Na companhia 

de Yu Hayami e Patrick Harlan, estes chefs japoneses vêm 

apresentar as técnicas, os ingredientes e a harmonia 

das especialidades tradicionais japonesas. Há receitas 

com diferentes graus de dificuldade, mas com alguma 

dedicação (e os ingredientes certos), vai ver que consegue 

recriá-los na sua cozinha.  

àNHK World Japan, canal 219 do MEO. Ter, 13.30 

O calor já começa a apertar, mas nem sempre é possível fugir para a praia. Felizmente, há 
muito que fazer entre quatro paredes. Esta semana, a sua TV do MEO dá-lhe grandes hits 

africanos, filmes portugueses a não perder e receitas para treinar em casa. 

Muita música,  
cinema e receitas



Miúdos
miudos@timeout.com
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Era uma  
vez Lisboa

As Ruínas do Carmo voltam a transformar-se numa 
galeria a céu aberto. Raquel Dias da Silva convida 

as famílias a entrar numa caixinha de histórias cujo 
narrador é o ilustríssimo Fernando Pessoa.

ESTA “CAIXA DE MEMÓRIAS” não tem tampa, 
mas sim um enorme céu estrelado por cima. 
Pode encontrá-la (e entrar lá para dentro) 
nas ruínas da Igreja do Convento do Carmo 
até 20 de Julho, período em que o icónico 
monumento se transforma em palco de uma 
das mais recentes experiências imersivas 
do atelier criativo OCUBO. Chama-se Lisbon 
Legends e é um espectáculo multimédia em 
360º, com banda sonora original de Noiserv.

Conhecido pela realização de instalações 
interactivas e espectáculos de videomapping, 
como o premiado Lisbon Under Stars, o 
atelier OCUBO tem vindo a apresentar vários 
projectos um pouco por todo o país. Com 
direcção artística de Nuno Maya, esta nova 
proposta convida as famílias a sonhar, à boleia 
das lendas e mistérios das sete colinas de 
Lisboa, que são parte da história e da memória 
do povo português, bem como marcas 
intemporais da cidade. “Um pouco inspirado 
em O Fabuloso Destino de Amélie, em que ela 
encontra uma caixinha de memórias e procura 
entregá-la ao dono para o ver emocionar-se, 
também quisemos abrir uma caixinha cheia de 
histórias sobre a cidade”, conta-nos Nuno, que 
fez um trabalho de pesquisa profundo, com 
a sua equipa e a consultoria de Célia Pereira, 
conservadora do Museu Arqueológico do 
Carmo. 

Da Colina de Santa Catarina à das Chagas, 
Fernando Pessoa (Pedro Lamares) será o guia 
de serviço, acompanhado pelo seu heterónimo 
Alexander Search, um corvo majestoso e 
astuto, que não só é símbolo de Lisboa como dá 
ao projecto carácter bilíngue. Assumem ainda 
o papel de figuras históricas ilustres, como D. 
Maria II e Luís de Camões, as actrizes Maria 
Botelho Moniz e Marina Albuquerque e os 
actores Ricardo Carriço, Joaquim Horta, Pedro 
Laginha, Diogo Mesquita, Carlos Vieira de 
Almeida e André Gago. “Criámos uma espécie 
de teatro virtual gigante, projectado a toda a 
volta. O espectador está no centro da acção”, 
revela Nuno. “O espectáculo comunica muito 
bem com adultos e crianças. Do ponto de vista 
dos miúdos, temos alguém a contar-lhes uma 
história. Não é um espectáculo abstracto, mas 
terra a terra, onde se aprende imenso sobre 
Lisboa, com personagens de oito metros de 
altura.”

Nas projecções, poderemos conhecer, por 
exemplo, a rainha enfurecida por Ulisses, o 
cavaleiro Martim Moniz, que morreu entalado 
entre as portas do Castelo de São Jorge, ou a 
reconstrução pós-sismo de 1755, o mesmo que 
deixou o Convento do Carmo em escombros. 
No final, a pergunta-chave: terá mesmo Lisboa 
sete colinas? Ou, espante-se, poderá haver 
mais uma? “Antes de a nossa viagem terminar, 
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 Simão T3
“Chegou o Simão, chegou o Simão!” Os miúdos bem podem 

entoar o genérico enquanto saltam e dançam à frente da 

televisão, que o Simão está de volta – e com novos episódios. 

A terceira temporada tem estreia exclusiva no Canal Panda, 

na posição 46 do MEO, e há muitas aventuras nunca antes 

vistas para viver com o coelhinho simpático, malandro e 

curioso. A cada dia, uma nova lição sobre o mundo que nos 

rodeia: para o Simão, a sua família e amigos – e todos os que 

o acompanham do lado de cá do ecrã.

àCanal Panda, posição 46 do MEO. Seg-Sex às 07.55  

e 15.15. Sábados e domingos às 08.30 e 14.30 

  Acampamento Mágico 
Não interessa se as férias de Verão vão ser passadas em casa, 

num hotel, num turismo rural ou num parque de campismo: 

montem a tenda e estendam o saco-cama onde quer que 

seja porque ninguém pode perder os novos episódios de 

Acampamento Mágico. As aventuras de Oscar, Ouriço, Lucy, 

Susie e todos os monstros da ilha prometem cada vez mais 

emoções e, claro, magia que nunca mais acaba. 

àCartoon Network, posição 41 do MEO. Estreia:  

Seg (dia 5 de Jul) 16.45. Emissão regular: Seg-Sex 16.45

The Next Step T7
A excitação nunca foi tão grande. Nem o desafio dos bailarinos 

da A-Troupe: vem aí o campeonato nacional. A equipa de 

topo desta academia de dança vai ter de treinar muito. E, pelo 

caminho, terá de lidar com o regresso de um bailarino em 

busca de perdão, oportunidades únicas de mudança, novos 

romances, novas caras, o reforço de amizades antigas e as 

reviravoltas típicas da vida dos adolescentes. 

àBiggs, posição 42 do MEO. Estreia: Ter (dia 5 de Jul) 

17.30

CRESCER É  
UMA AVENTURA

Também sente que todos os Verões eles dão um salto? 

Dão, pois. Deve ser do ar da praia e do campo, do calor, 

dos mergulhos, dos gelados… e das novas aventuras das 

personagens favoritas do MEO, que ajudam a crescer com 

muita alegria – e algumas peripécias. 

Grandes ideias para miúdos



Grande 
Ecrã

grandeecra@timeout.com
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A droga em família
Em ‘Quatro Dias a Teu Lado’, Glenn Close é uma mãe devotada e 
Mila Kunis uma filha toxicodependente que se quer curar. É um 

filme acima da média para o tema, escreve Eurico de Barros.

t t t t t
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QUANDO SE DEU o boom do vídeo, nos anos 
80, os videoclubes portugueses encheram-
-se de telefilmes americanos, que eram um 
dos recursos das pequenas editoras sem 
acesso aos catálogos dos grandes estúdios. 
Entre esses telefilmes encontravam-se 
muitos sobre famílias afligidas por filhos 
ou filhas toxicodependentes (estávamos na 
época do auge da cocaína nos EUA), e vários 
deles punham em cena uma terapia muito 
divulgada nessa altura, o chamado “tough 
love” (ou “amor duro”), segundo a qual os pais, 
por muito que lhes custasse, não deviam ceder 
um milímetro aos filhos durante o tratamento, 
por maior que fosse o seu sofrimento e por 
mais que eles implorassem.

Tal como alguns destes telefilmes, Quatro 
Dias a Teu Lado, de Rodrigo García (Mães e 
Filhas), assenta num facto real que envolveu 
uma mulher divorciada e a sua filha, 
respectivamente, Amanda Wendler e Libby 
Alexander, e o argumento foi tirado de um 
artigo do Washington Post da autoria do 
jornalista Eli Saslow, que também escreveu o 
guião com o realizador. No filme, Deb (Glenn 
Close), uma mãe divorciada, procura ajudar 
uma das suas duas filhas, Molly (Mila Kunis), 
viciada em heroína, ao longo dos quatro dias 
em que ela tem que esperar até começar um 
novo tratamento para se desintoxicar.

Quando Molly lhe aparece à porta de casa 
totalmente devastada, depois de lhe ter 
roubado e vendido muitas coisas de estima 
e valor para alimentar o vício, de ter tentado 
largá-lo por várias vezes e não ter conseguido, 
de ter perdido a sua confiança e desaparecido 
durante muito tempo, Deb recusa-se a ajudá- 
-la. Nem sequer lhe dá entrada em casa e Molly 
é reduzida a dormir no relvado da frente. E 
quando Quatro Dias a Teu Lado parece ir 
transformar-se num filme melodramático de 
tough love actualizado para a era da crise dos 
opióides nos EUA (Molly viciou-se na heroína 
depois de ter ficado dependente de Oxycontin, 
quando se lesionou a fazer desporto), a mãe 
decide dar-lhe uma última oportunidade.

A fita de Rodrigo García junta-se a títulos 
recentes como Beautiful Boy, de Felix van 
Groeningen, ou O Ben Está de Volta, de Peter 
Hedges, ambos rodados em 2018. Neles, um 
pai ou uma mãe procuram, apesar de todas as 
dúvidas e temores que os assaltam, e chegando 

a correr riscos pessoais (veja-se o mergulho 
no submundo do tráfico no subúrbio em que 
vive, dado pela personagem de Julia Roberts 
em O Ben Está de Volta), tirar os filhos da droga 
e do mundo de sordidez e degradação em que 
se tinham precipitado, e orientá-los para a 
recuperação e uma superação definitiva da 
dependência.

Apesar de também seguir esta matriz 
narrativa reconhecível e previsível, Quatro 
Dias a Teu Lado fá-lo com um pouco mais 
de realismo, veracidade e sobriedade na 
encenação dramática e na extracção de 
dividendos emocionais do que os filmes 
acima citados. Rodrigo Garcia contorna os 
estereótipos do confronto histerizante e da 
redenção pronta-a--usar, mantendo sempre 
a plausibilidade, quer no compreensível 
misto de esperança e de dúvida que Deb sente 
perante a capacidade de Molly não fraquejar, 
quer no comportamento incerto desta durante 
o punhado de dias em que tem que aguardar 
pelo início do tratamento – até não conseguir 
resistir mais, mentir à mãe e ir tomar uma 
última dose.

Close e Kunis têm interpretações correctas. 
A primeira sem forçar a nota do desespero da 
mãe dividida entre o desejo que a filha se cure 
e o terror de a ver soçobrar mais uma vez (que 
poderá ser a última); a segunda sem carregar 
no exibicionismo do sofrimento da junkie 
que bateu no fundo e se debate para sair de 
lá. E se há uma coisa que Quatro Dias a Teu 
Lado podia muito bem dispensar, é aquele 
piano omnipresente na banda sonora, que 
vem apenas sublinhar o óbvio que decorre das 
imagens e das interpretações, e introduzir no 
filme uma teimosa e irritante nota lamechas. ■
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EM ESTREIA  
 Stardust – O Nascer de uma Estrela  

t t t t t

O actor e músico Johnny Flynn interpreta 

David Bowie neste filme de Gabriel Range que 

recria, com muita ficção à mistura, a primeira 

visita do cantor aos EUA, em 1971, quando 

se procurava promover neste país e dar um 

novo ímpeto à sua carreira. Range não pôde 

usar nenhuma canção de Bowie no filme, 

o que o amputa de uma dimensão musical 

fundamental; Flynn não consegue passar por 

Bowie e a história toma bastantes liberdades 

com os factos. Sobretudo quando vai buscar 

os problemas mentais de Terry, o meio irmão 

de Bowie para tentar explicar os medos e as 

angústias dele. Eurico de Barros 

Vigarices a Dobrar 

Um duplo papel para Drew Barrymore 

nesta comédia: o de uma estrela de cinema 

decadente que é apanhada por evasão fiscal, 

e o da sua antiga substituta, que ela contrata 

para fazer uma intoxicação no seu lugar, e que 

acaba por lhe roubar a identidade, a carreira e o 

namorado.

Os Croods: Uma Nova Era 

A nova animação de longa-metragem da 

família pré-histórica dos Croods põe-a a 

aventurar-se pelo mundo, em busca de um 

lugar para viver a que possam chamar lar. 

Só que quando o encontram, já lá vive outra 

família, os Megamanos. Que, do ponto de 

vista da evolução, está um passo à frente dos 

Croods.

O Último Banho 

Anabela Moreira, Margarida Moreira, Miguel 

Guilherme e Martim Canavarro são os 

principais intérpretes deste filme de David 

Bonneville. Uma mulher que vai fazer os votos 

para entrar numa ordem religiosa regressa à 

aldeia onde nasceu para ir ao funeral do pai, e 

decide adoptar o sobrinho de 15 anos, que foi 

abandonado pela mãe. 

The Ice Road – Missão de Risco 

Após um desabamento numa mina de 

diamantes situada numa região remota 

do Canadá, um camionista de longo curso 

(Liam Neeson), especializado em conduzir 

em condições invernosas extremas, vai 

liderar uma missão de salvamento vista como 

impossível, em que terá que atravessar um 

oceano gelado.

A Rapariga da Mala/Outono 
Escaldante
Valerio Zurlini foi um dos mais singulares 

realizadores do cinema italiano e podemos 

agora rever, em cópias digitais restauradas 4K, 
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dois dos seus melhores filmes. Em A Rapariga 

da Mala (1961), Claudia Cardinale é uma mãe 
solteira que canta para sobreviver e alimentar 
o filho, e se envolve com o jovem Lorenzo 
(Jacques Perrin), ignorando que ele é irmão 
do seu antigo amante. Em Outono Escaldante 
(1972), Alain Delon, também produtor do 
filme, interpreta um professor substituto e 
jogador inveterado, colocado em Rimini, que 
se apaixona por Vanina, uma aluna (Sonia 
Petrovna), que por sua vez anda com um amigo 
dele, e companheiro de mesa de jogo.

EM CARTAZ

 Colectiv – Um Caso de Corrupção 

t t t t t

A corrupção é um tema recorrente no cinema 
romeno recente (recorde-se O Exame, 
de Cristian Mungiu), e em Colectiv–Um 

Caso de Corrupção, de Alexander Nanau, 
é o documentário a tratar dela, através da 
crónica da investigação feita pelo maior 
diário desportivo do país. Após um incêndio 
numa discoteca de Bucareste em 2015, a 
Colectiv do título, que causou muitos mortos 
e feridos, uma equipa de jornalistas da Gazeta 
Sporturilor foi procurar a razão da morte, nos 
meses seguintes, de vários dos feridos que 
estavam internados, descobrindo uma fraude 
com os desinfectantes usados nos hospitais 
do país, que por sua vez revelou uma sinistra 
rede de corrupção envolvendo médicos, 
enfermeiros, políticos, professores e mafiosos, 
e levou à queda do governo. Colectiv–Um 

Caso de Corrupção é um filme sobre o papel 
fundamental de uma comunicação social 
livre, independente e corajosa nas nossas 
sociedades. EB  

Velocidade Furiosa 9  

t t t t t 
Já há algum tempo que a série Velocidade 

Furiosa deixou de ser sobre acção policial 
e fanáticos de street races ilegais, tendo-
-se transformado numa é mula das 
superproduções de aventuras, espionagem 
e intrigas internacionais. Em Velocidade 

Furiosa 9, de Justin Lin, esta tendência atinge 
o seu apogeu. É um compósito hipertrofiado, 
bombástico e completamente disparatado dos 
filmes de James Bond, dos Missão: Impossível 
e de fita de super-heróis à paisana. Tal como 
sucede nos desenhos animados, as leis da 

Física não funcionam no mundo de Velocidade 

Furiosa e as suas personagens passeiam uma 
invulnerabilidade que faria inveja ao Super- 
-Homem. Mais do que os seus predecessores, 
este nono filme da saga é abissalmente 
estapafúrdio, pedindo aos espectadores que 
deixem o cérebro à entrada do cinema. E, com 
duas horas e meia de duração, o massacre 
parece nunca mais acabar. EB

 

EM STREAMING

 Prime Time 
Neste filme polaco passado em 1999, um 
homem armado entra num estúdio de 
televisão durante a emissão de fim de ano, 
faz reféns uma famosa apresentadora e 
um segurança, e exige transmitir uma 
mensagem em directo, o que lhe é negado 
pelas autoridades.àNetflix. Estreia a 30 de Junho

The Tomorrow War 
Chris Pratt é o principal intérprete desta 
fita de ficção científica, no papel de um 
professor do presente que é recrutado por 
viajantes do tempo vindos de 2051, quando 
a humanidade está quase a perder uma 
guerra com uma espécie alienígena invasora.
àAmazon Prime Video. Estreia a 2 de Julho

Fear Street Part One: 1994
Primeiro filme de uma trilogia adaptada 
dos livros homónimos de R.L. Stine. Um 
grupo de adolescentes de uma cidadezinha 
americana descobre a entidade maléfica 
responsável pelos terríveis acontecimentos 
que a assolam há 300 anos. ■àNetflix. Estreia a 

2 de Julho



Pequeno 
Ecrã

grandeecra@timeout.com
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Para recuperar de um intenso dia de Verão (praia, mar, 
gelados…), nada melhor do que uma boa série. Hugo 

Torres seleccionou sete para ver nos próximos meses. 

Descansar 
das férias
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 Kevin Can F**k Himself 
Annie Murphy transita de uma das comédias 
mais celebradas dos últimos anos, Schitt’s 

Creek, para uma série que cruza géneros, de 
forma ostensiva, para mostrar a encenação em 
que vivem muitas mulheres. A actriz dá corpo 
a Allison McRoberts, a dona de casa perfeita 
numa sitcom de humor machista, imaturo 
e datado, filmada com múltiplas câmaras, 
de cores garridas e risos pré-gravados; mas 
assim que sai da beira do marido, o Kevin do 
título (Eric Petersen), do sogro (Brian Howe) 
e do melhor amigo de Kevin (Neil O’Connor), 
o mundo de Allison transforma-se num 
drama realista, de câmara única e abundante 
frustração. Uma comédia negra de oito 
episódios criada por Valerie Armstrong  
(Lodge 49).àAMC. Seg 22.50. Estreia a 5 de Julho

National Treasure 
Paul Finchley (Robbie Coltrane) é um 
humorista de renome, tratado como um 
“tesouro nacional”, cujo sucesso remonta 
aos anos 1980 e 1990. Continua a ser uma 
presença na televisão, e é publicamente 
acarinhado – até ao momento em que 
a polícia lhe bate à porta. É suspeito de 
violação. Primeiro, é acusado por uma 
mulher. Depois, por outra e outra e outra. Ele 
nega. Mas a esposa (Julie Walters) sabe das 
suas infidelidades constantes e questiona-
-se se passou a vida com um monstro. E a 
filha (Andrea Riseborough), que recupera 
do conforto nas drogas, também terá sido 
vítima? Com apenas quatro episódios, este 
drama judicial de Jack Thorne (Shameless) é 
inspirado em eventos reais.
àFilmin. Estreia a 6 de Julho

The White Lotus 
Mike White, o argumentista por detrás de 
Chuck & Buck e Escola de Rock, leva-nos 
para um exclusivo resort num lugar idílico, 
no Havai, com funcionários disponíveis e 
sorridentes, prontos para garantir umas férias 
perfeitas aos seus hóspedes. Mas esse é o 
retrato sem as idiossincrasias de cada uma das 
suas personagens, do gerente em sofrimento 
(Murray Bartlett) à gestora de sucesso (Connie 
Britton) que trata a família como se fossem 
seus criados, passando pelo desajuste e pelo 
sarcasmo dos adolescentes em cena. Uma 
minissérie de seis episódios para rir com 
desconforto. Muito desconforto.
àHBO. Estreia a 12 de Julho

Os Masters  
do Universo: Revelação 
Crianças dos anos 1980, aproximem-se: 
uma das séries de animação mais queridas 
daquela década está de volta. Kevin Smith 
(Clerks) escreve e realiza este retorno a 
Eternia, recuperando a cronologia original e 
dando continuidade à batalha cataclísmica 
entre He-Man e Skeletor. A série será 
exibida em duas partes. Nesta primeira, 
Teela reúne os Guardiões de Grayskull 
para procurarem a desaparecida Espada do 
Poder. Objectivo: impedir o fim do universo. 
Nota para o estilo de animação, que ao 
contrário de She-Ra e as Princesas do Poder 
(cinco temporadas na Netflix) é quase um 
fac-símile de outros tempos.àNetflix. Estreia a 

23 de Julho (Parte 1)

Ted Lasso 
O futebol inglês não assistia a mind games 
deste calibre desde a chegada de Mourinho 
ao Chelsea. Mas, ao contrário do português, 
o norte-americano Ted Lasso desconcerta 
tanto os adversários como a própria equipa 
com candura, gentileza e um absoluto 
desconhecimento do jogo. Treinador de 
futebol americano e pasteleiro nas horas 
vagas, Ted (Jason Sudeikis, num papel que 
valeu um Globo de Ouro) foi contratado para 
manager do AFC Richmond pela despeitada 
Rebecca Welton (Hannah Waddingham) 
para afundar deliberadamente o clube, que 
era do ex-marido. Ela arrepende-se, mas 
tarde – e a equipa desce de divisão. É então 
que Ted descobre outra prática desportiva 
pouco americana: quem desce pode voltar a 
subir. Eis o ponto de partida para a segunda 
temporada.àApple TV+. Estreia a 23 de Julho (T2)

What If...? 
A primeira série de animação do Universo 
Cinematográfico da Marvel coloca uma 
questão que os comics já colocaram duas 
centenas de vezes: e se…? Por exemplo: e se o 
primeiro Super Soldado fosse Peggy Carter? 
Ou: e se, em vez de ser o Capitão América, 
Steve Rogers se estreasse como Homem de 
Ferro? Narrado por Vigia (Jeffrey Wright) 
e ainda com Chadwick Boseman na voz de 
Black Panther, entre muitos outros, estes dez 
episódios vão contar histórias fora do cânone, 
com percursos alternativos para os super- 
-heróis. ■ àDisney+. Estreia a 6 de Agosto
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Bem Visto

àPor Eurico de Barros

ISKANDER

É UMA CONVENÇÃO da ficção literária, 
televisiva e cinematográfica policial que, 
quando um polícia de uma grande cidade 

faz algo que desagrada aos seus superiores, 
é desterrado como castigo para um lugarejo 
na província. No caso da impulsiva agente 

Chloé Bresson (Stéphane Caillard), em 
Iskander (RTP1. Sex 00.45/ RTP Play), a 
coisa ainda é pior, pois de Paris vai parar 
à Guiana Francesa, na costa atlântica da 

América do Sul, sendo-lhe dado como 
parceiro Joseph Dialo (Adama Niane), 

que como local, conhece bem a cultura, as 
tradições e as pessoas do território. E Chloé 
mal tem tempo para se ambientar, porque 

ficam logo ambos com um caso complicado: 
o do macabro assassínio de um casal 

branco de uma ONG no seu catamaran, e do 
desaparecimento do seu filho de nove anos. 

Iskander parte de uma situação- 
-tipo deste género – o agente colocado num 

meio que lhe é completamente estranho 
e em que não se consegue integrar logo de 
início – para desenvolver, com segurança, 
habilidade e comando do suspense, uma 
intriga que junta o policial realista e uma 

forte dimensão de terror sobrenatural ligada 
às crenças, superstições e ao misticismo 
específicos da região. Mais uma série que 
mostra que podemos sempre contar com 
os franceses para fazer boa televisão nos 

formatos clássicos. ■

Crime e terror
t t t t t

Being Serena
Esta série documental com cinco episódios 
acompanha a lenda do ténis Serena Williams 
durante um momento fundamental da sua 
vida pessoal e profissional: após o nascimento 
da sua primeira filha e à medida que a campeã 
olímpica, hoje com 39 anos, procura conciliar 
a maternidade com as exigências do circuito 
do ténis de alta competição. Being Serena 

mostra também a faceta de empresária e 
filantropa da tenista. à TVCine Top. Sáb 14.40

A Quimera do Riso
Interpretado por Joel McCrea e Veronica Lake, 
e realizado em 1941 por Preston Sturges, um 
dos mestres da comédia da época de ouro 
de Hollywood, A Quimera do Riso tem como 
herói um realizador de comédias de grande 
sucesso, John L. Sullivan, que quer mudar 
radicalmente de registo e fazer um filme 
dramático sobre os “pobres e humilhados”.  
Por isso, decide disfarçar-se de vagabundo e 
sair para a estrada. à RTP Memória. Dom 15.00

 Young Royals
É da Suécia que vem esta série centrada 
em Wilhelm, um jovem príncipe da casa 
real sueca que chega ao prestigiado colégio 
interno que vai frequentar, ao mesmo tempo 
que pondera um futuro longe das obrigações 
reais e uma vida de cidadão comum. Só 
que, inesperadamente, Wilhelm torna-se 
o próximo na linha de sucessão ao trono, 
pondo-o perante um dilema: o dever ou a 
vontade de quebrar com a tradição?   
à Netflix. Qua



Mais que ver

Time Out & MEO apresentam

Podemos ter restrições para sair de casa, do concelho ou do país, 
mas em casa não há limites para ver os melhores filmes e séries do 

momento. Ajeite o sofá, prepare as pipocas e deixe-se ficar. 

 Battle Creek
Um departamento policial com recursos limitados e pouco 
pessoal tenta acabar com o crime nas ruas de Battle Creek, 
em Michigan. Para isso, conta com dois agentes especiais: 
Milton Chamberlain (Josh Duhamel) e Russ Agnew (Dean 
Winters). Apesar de terem pontos de vista e formas de 
trabalho muito diferentes, estes dois agentes são obrigados 
a trabalharem juntos. A dupla carismática promete 
protagonizar momentos divertidos, com recurso a cinismo 
e ironia. A série, criada por Vince Gilligan e David Shore, 
produtores da aclamada série televisiva Breaking Bad, vai 
ter a primeira temporada disponível no MEO Filmes e Séries, 
a partir de 1 de Julho. à Disponível no MEO Filmes e 

Séries. A partir de 1 de Julho

 Fuga de Pretória
Este filme conta a história verídica de dois jovens activistas 
brancos anti-apartheid, presos em 1978 por pertencerem 
ao ANC (African National Congress), o partido de Nelson 
Mandela. Esses jovens são Tim Jenkin e Stephen Lee, 

interpretados por Daniel Radcliffe e Daniel Webber. Mesmo 
depois de presos, não cruzam os braços e decidem juntar- 
-se a outros dois colegas de prisão para encontrar uma 
forma de escapar. Os quatro tecem um plano para fugirem 
da prisão de segurança máxima de Pretória, na África do 
Sul. Será que vão conseguir? Só podemos dizer que o filme 
é baseado na obra autobiográfica Inside Out: Escape from 

Pretoria Prison, escrita pelo próprio Tim Jenkin. 
à TVCine Top, canal 55 do MEO. Sex 21.30 



Sugestões para ver na televisão

The Commons
No meio de uma crise climática sem precedentes, ainda 
há espaço para concretizar sonhos? É esta a pergunta da 
série The Commons: Última Esperança, que se passa num 
futuro não tão distante assim, com a cidade de Sydney, na 
Austrália, devastada. É aqui que vive Eadie Boulay (Joanne 
Froggatt), uma talentosa neuropsicóloga com o seu maior 
desejo ainda por cumprir: ser mãe. No meio de uma crise 
climática, de uma doença que está a afectar milhões de 
pessoas e todo um conjunto de circunstâncias extremas, 
Eadie tem de tentar encontrar uma forma de cumprir o seu 
desejo. Esta série australiana lembra as consequências que 
as alterações climáticas podem trazer ao nosso planeta.  
à AXN, canal 74 do MEO. Ter 22.00. Estreia 6 de Julho 

As Estrelas não morrem  

em Liverpool
Inspirado na obra autobiográfica de Peter Turner, este filme 
conta a história de amor trágica e real entre Gloria Grahame, 
uma conhecida actriz de cinema, e Peter Turner, um actor 
quase 30 anos mais novo. Depois de viverem um romance, 
Gloria enfrenta um cancro da mama pela segunda vez e, 
sem forças para manter os tratamentos, pede ao seu antigo 
amante para a levar para a casa de família, em Liverpool.  
É aí que o casal revive a sua história, durante o pouco tempo 
que resta à actriz. Este drama é protagonizado por Annette 
Bening e Jamie Bell, que interpretam os papéis de Gloria e 
Peter. à AXN White, canal 75 do MEO. Sáb 21.25

 Quarto
Durante sete anos, Joy (Brie Larson) é mantida prisioneira 
num pequeno quarto. É aí que cria o filho, Jack (Jacob 
Tremblay), de cinco anos, nascido de uma violação do 
raptor. Para tentar dar uma vida normal à criança, a mãe faz 
tudo para ela acreditar que entre aquelas quatro paredes 
está o mundo inteiro. É quando Joy consegue fazer com que 
o filho escape e informe a polícia do seu paradeiro que os 
dois regressam ao mundo real. Mas, depois de tantos anos 
fechados, as dificuldades em se adaptarem à normalidade 
começam a sobressair. A prestação de Brie Larson como 
protagonista deste drama valeu-lhe o Óscar de Melhor 
Actriz. à Hollywood, canal 61 do MEO. Dom 22.00

Os maiores crimes  

de todos os tempos
Há cada vez mais pessoas que não conseguem tirar 
os olhos de casos criminais chocantes, assassinos 
implacáveis ou homicídios sangrentos. Se é um destes 
espectadores, preste atenção à nova série Os maiores 
crimes de todos os tempos. Cada episódio está centrado 

num tipo específico de crime, mas são sempre de grandes 
casos criminais da história recente que continuam a chocar 
o mundo. Chantagistas astutos, sequestradores violentos, 
assassinos em série, líderes de gangues, pode esperar de 
tudo. à Crime + Investigation, canal 115 do MEO. Dom 

22.30. Estreia 4 de Julho 

D-Tox
Neste thriller de finais dos anos 90, Sylvester Stallone veste 
a pele de um polícia federal que acaba numa clínica de 
reabilitação para polícias, depois de ver a namorada ser 
assassinada. Quando pensava que ia apenas recuperar 
deste trauma, o polícia dá de caras com uma série de 
assassinatos dentro da própria clínica. É aí que volta à 
acção para procurar o criminoso e pôr fim às mortes dos 
seus companheiros. O clima de suspense é intensificado 
pelo espaço limitado onde todas as personagens são 
suspeitas. à Hollywood, canal 61 do MEO. Seg 21.30

O Verdadeiro Animal
Um filme protagonizado por Rob Schneider denuncia 
logo a tendência para a comédia. E O Verdadeiro Animal 
é a confirmação disso mesmo. Aqui Schneider é Marvin 
Mange, um homem desajeitado que tem o sonho de se 
tornar num grande polícia, como o pai. Por não conseguir 
passar nos testes de aptidão física, fica-se por um trabalho 
administrativo. Mas a sua sorte muda quando sofre um 
acidente e recebe o transplante de órgãos de animais.  
A partir daqui, Marvin ganha novos instintos que o tornam 
naquilo que ele sempre quis: um polícia de destaque. 
Claro está que estes instintos animais também têm o 
outro lado da moeda e prometem dar origem a momentos 
constrangedores e bem divertidos. à AXN Movies, canal 

64 do MEO. Seg 21.10



Palco
palco@timeout.com

Monica Bellucci
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A 38ª EDIÇÃO do Festival de Almada  
acontece num contexto especial. Além de 
a Companhia de Teatro de Almada (CTA) 
comemorar 50 anos de vida, o festival 
retoma a programação internacional, com a 
apresentação de nomes de relevo das artes 
performativas. Criadores e intérpretes como 
Ivo van Hove, Josef Nadj, Monica Bellucci, 
Chico Diaz, Ivica Buljan ou Viviane De Muynck 
vão estar presentes em Almada e Lisboa, entre 
os dias 2 e 25 de Julho. Cruzando peças da 
dramaturgia clássica e contemporânea, e com 
seis textos de autores portugueses e quatro 
estreias, esta edição dá particular atenção às 
problemáticas do colonialismo. 

O arranque faz-se com uma das duas estreias 
da CTA, no Teatro Municipal Joaquim Benite 
(nome do fundador da companhia, falecido 
em 2012). Hipólito, de Eurípedes, vai à cena 
pela mão de Rogério de Carvalho, encenador 
historicamente ligado à CTA. É também ele 
que faz as honras de encerramento do festival, 
com a direcção do espectáculo Lorenzaccio, 
de Alfred de Musset, pelo Teatro do Bolhão 
(23 a 25 no Teatro Municipal Joaquim 
Benite), um texto que nunca foi representado 
em Portugal. A outra estreia que assinala o 
cinquentenário da CTA é Um Gajo Nunca 
Mais É a Mesma Coisa (14 a 25 de Julho, 
Teatro Municipal Joaquim Benite), uma peça 
original de Rodrigo Francisco, director da 
companhia e do festival, que parte de uma 
pesquisa sobre a Guerra Colonial Portuguesa, 
mais concretamente de testemunhos de 
ex-combatentes. O colonialismo volta a estar 

no centro do palco com Aurora Negra (dias 
2 e 5 na Academia Almadense), criação de 
Cleo Diára, Isabél Zuaa e Nádia Yracema em 
que se celebra a negritude e se denuncia a 
invisibilidade de criadores negros nas artes 
performativas portuguesas; e em Tierras 
del Sud (8 a 11, Fórum Romeu Correia), peça 
franco-chilena em que Laida Azkona Goñi e 
Txalo Toloza-Fernández se debruçam sobre 
novas intervenções do colonialismo financeiro, 
com foco na Pantagónia e na comunidade 
indígena mapuche. 

No departamento da programação 
internacional, vão estar presentes nomes de 
peso do teatro europeu. Entre eles, a actriz 
italiana Monica Bellucci, que será Maria Callas 
em Maria Callas – Lettres et Mémoires, peça de 
Tom Wolf apresentada no Centro Cultural de 
Belém a 10 e 11; o coreógrafo Josef Nadj com 
Omma (Teatro Joaquim Benite, 9 a 11), peça 
para oito bailarinos africanos; Ivo van Hove, 
que leva a palco dois textos do jovem escritor 
francês Édouard Louis, o novo menino- 
-prodígio da dramaturgia europeia (editado 
em Portugal) que vai directo à jugular das 
desigualdades promovidas pela elite política 
francesa, denunciando também o racismo, a 
homofobia e o classismo; ou a francesa Irène 
Bonnaud, que em Amitié encena um texto de 
Eduardo de Filippo e Pier Paolo Pasolini. Entre 
a comitiva nacional encontram-se criadores 
como Joana Craveiro/ Teatro do Vestido, Clara 
Andermatt, Sónia Baptista e a dupla Miguel 
Fragata e Inês Barahona. ■ à Festival de Almada. 

Várias salas de Almada e Lisboa. 2 a 25 de Julho

O 38º. Festival de Almada, a decorrer a partir de sexta-feira  
e até dia 25, volta a apostar em força na programação 

internacional. Mariana Duarte aponta alguns dos destaques. 

De Monica 
Bellucci ao 

colonialismo
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Cenas da Semana

 O Duelo
Carlos Pimenta leva a palco esta novela de 
1811 de Heinrich von Kleist, um dos autores 
de eleição de Kafka. História romântica 
com traços de policial passada no fim do 
século XIV, nesta encenação conduzida 
pela voz e pelo corpo de Miguel Loureiro. 
Paralelamente ao espectáculo, o Teatro 
Nacional São João organiza a conferência 
Kleist: o(s) sentido(s) da justiça, a 10 de 
Julho, com Maria Filomena Molder, José 
Bragança de Miranda e José Gomes Pinto.  
à Teatro Carlos Alberto. Qui 1 a Sáb 10. Qui-Sáb 
19.00, Dom 16.00. 10€ 

Ainda Estou Aqui
Apresentação do projecto vencedor da 3.ª 
edição da Bolsa Amélia Rey Colaço, da 
autoria do jovem encenador Tiago Lima. 
Uma peça de teatro que também é um 
concerto, com uma equipa que mistura 
actores e músicos. à Teatro Nacional D. Maria II. 
24 Jun a 4 Jul. Qui-Sáb 19.30, Dom 16.30. 11€

Calígula Morreu. Eu não.
Uma encenação de Marco Paiva para  
um texto da dramaturga espanhola Clàudia 
Cedó. O elenco reúne intérpretes com  
e sem deficiência, portugueses e espanhóis, 
e é composto uma equipa que junta dois 
teatros nacionais da Península Ibérica: 
o Teatro Nacional D. Maria II e o Centro 
Dramático Nacional de Madrid. à Teatro 
Nacional D. Maria II. 25 Jun a 4 Jul. Ter-Sáb 19.00, 
Dom 16.00. 16€

Festival Trengo
O festival de circo contemporâneo do Porto, 
uma produção da companhia Erva Daninha, 
decorre até domingo nos jardins do Parque 
do Covelo e no Rivoli, com espectáculos de 
artistas nacionais e internacionais. Toda a 
família está convidada. à Até 4 Jul. Entrada 
gratuita, à excepção da peça Pour le Meilleur et Pour 
le Pire, da companhia francesa Cirque Aïtal, no Rivoli. 
Bilhete presencial: 12,50€. Bilhete para transmissão 
online: 3,50€ 
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EM 2007, o ano em que os Los Hermanos 
suspenderam as actividades, Rodrigo 
Amarante recebeu um convite de Devendra 
Banhart para gravar uma música. Viajou até 
Los Angeles e no estúdio reencontrou Fabrizio 
Moretti dos The Strokes, com quem formaria 
os Little Joy. Entre gravações e digressões, 
acabou por se apaixonar e deixar a vida fluir. 
Por lá ficou até hoje, onde o vemos em casa, 
através de um ecrã, a conversar sobre a sua 
arte. “As melodias meio que aparecem”, 
conta Rodrigo Amarante, enquanto sorve 
sumarentos pedacinhos de melancia. “Às 
vezes aparecem sem serem convidadas, mas 
nem sempre aparecem magicamente.  
A prática possibilita as coisas se cristalizarem, 
porque é preciso eu estar na minha mesa com 
os papéis e instrumentos para poder pescar.  
É interessante falar da prática porque desfaz o 
mito do compositor. Eu quis rejeitar a fantasia 
da inspiração indomável e fazer um trabalho 
de investigação emocional. A fantasia de que 
somos originais, ou de que as minhas músicas 
são uma expressão pura da minha alma, é uma 
falácia. As nossas vozes são uma colecção de 
outras vozes.”

O novo álbum Drama, com edição prevista 
para 16 de Julho, é um som de extravasamento, 
mais cheio, com orquestrações e melodias 
da natureza. Há partes do disco em que 
ele pousa as palavras – são puramente 
instrumentais, mas cantam e escancaram as 
emoções. “Não quis esconder, não quis ser 
ambíguo na musicalidade. Quis correr o risco 

de dizer: é isso que eu sinto. Sabendo que 
mesmo sendo objectivo a tentar representar 
o meu sentimento no máximo de seu floreio, 
mesmo assim há infinitas possibilidades de 
sentimentos. Vejo uma tendência hoje em 
dia em trilhas de filmes de uma ambiguidade 
chata de mais. Eu entendo isso como 
subestimar a audiência, que é o maior crime. 
Eu sempre assumo que as pessoas são muito 
mais inteligentes do que eu. Às vezes é difícil 
escrever por causa disso [risos].”

“Os arranjos foram o campo em que eu pude 
exercitar esse exagero emocional que eu sou e 
não segurar nada. Tem a ver com a descoberta 

Rodrigo Amarante está quase a lançar um dos discos mais 
maravilhosos de 2021. Ana Patrícia Silva falou com o músico 

que trocou o calor carioca pelo californiano.

Liberdade  
é fazer parte

Rodrigo Amarante
à Drama, Polyvinyl Records

t t t t t
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de entender o que de mim é o eco das vozes 
que me ensinaram o que é ser homem, e todas 
as falácias que acompanham esse discurso 
– falácias como a ideia de que o homem 
controla as suas emoções, ao contrário da 
mulher, que é vítima dos seus sentimentos. 
Eu carrego muita bagagem que vem desse 
discurso que me foi passado. Neste disco, 
eu fui levado a pensar nessa transição de 
menino para homem e como, mesmo não 
querendo, eu sou um veículo de continuidade 
dessa mentalidade do patriarcado. Esse 
drama, esses arranjos emocionais sem pedir 
desculpa, têm a ver com isso, é assumir e 
tentar encontrar esses símbolos, essas coisas 
que eu carrego, mesmo achando que não 
carrego. Estou tentando entender o que há em 
baixo do que eu tive que esconder, consciente 
ou inconscientemente.”

A música de Rodrigo Amarante nem 
sempre tem um som tipicamente brasileiro, 
mas o Brasil parece entranhar-se sempre 
na sua música. Mesmo que quisesse fugir 
das suas raízes, não conseguiria. “Essa é a 
coisa engraçada de fugir, vem sempre atrás. 
Eu não tenho intenção nenhuma de fugir 
da minha musicalidade brasileira, assim 
como também não tenho o compromisso 
de ser autenticamente brasileiro. Então, 
a musicalidade brasileira emerge livre 
onde quiser. Dito isso, eu acho engraçado 
colocar uma máscara, fingir ser o outro, é 
um exercício muito válido porque a máscara 
parece abrir portas. O exercício de fugir, 
nesse sentido de colocar a máscara, acaba 
por revelar algo que talvez estivesse invisível, 
e nesse sentido a máscara é um espelho. 
Acabo me expressando de uma outra forma, 
desenferrujando uma fechadura emocional. 
É interessante para mim fingir não ser 
brasileiro como exercício musical. Na prática 
da música, este exercício é também muito 
brasileiro, que é a coisa da antropofagia, de 
não ser vertical no entendimento da arte.”

Há um conceito importante neste disco – a 
ideia de que a liberdade é fazer parte. “Isso 
ecoa de pensamentos como a Nina Simone, 
que falava que a liberdade é não ter medo – isso 
nos anos 70, ainda com o movimento negro 
nos Estados Unidos. No fim de contas, toda 
a violência e porção destrutiva vem do medo 
de se estar sozinho. Liberdade é se entender 
como parte, porque não precisa de ter 
mérito para isso. Todos fazemos parte, todos 

merecemos amor. A liberdade individual é 
uma ideia totalmente imbecil. Eu esbarrei 
num dicionário analógico – que é um tesouro, 
porque as palavras são organizadas em classes 
de ideias, os verbetes são mais amplos e às 
vezes até poéticos – e vi a palavra em latim 
noster, nostri. Significa nosso, nossos, mas 
outras traduções possíveis eram duas frases 
que me deixaram pasmo: ‘nossos corações 
batem como um só’ e ‘aquele nosso velho 
sonho’. Cara, isso é lindo!”

“O facto de eu ter vindo para os Estados 
Unidos, e ter aprendido a falar a língua deles, 
me colocou numa posição de ver um pouco 
mais de perto a mentalidade que se tornou 
prevalente no mundo, que é a mentalidade 
capitalista. Nessa sociedade que espirrou 
para o mundo inteiro essa mentalidade, 
há uma veneração da competição que vem 
da perversão das ideias de Darwin pelos 
economistas neoliberais. Então, para evoluir 
como espécie, o fraco tem que perecer e o forte 
deve sobreviver para a gente depurar a nossa 
grande capacidade e assim evoluir – isso é o 
papo nazista. Do ponto de vista do marketing, 
essa veneração é muito eficiente porque as 
pessoas adoram se ver como águias e tubarões, 
mas a verdade é que nós somos formigas e 
vermes. Essa veneração da competição é a 
veneração do privilégio.”

A verdade é que ninguém consegue resistir 
sozinho. A própria história do Brasil ensina- 
-nos isso – “os direitos nunca nos foram 
dados, sempre tiveram que ser conquistados, 
e a única forma é através do colectivo”. Mas 
também o sabemos instintivamente de 
outra forma: a dançar. “A beleza é estar junto, 
esse diálogo, esse amor. Quando você está 
dançando com um monte de gente, há uma 
forma de amor por todos aqueles que estão 
em volta. Na dança, a gente está lendo um 
ao outro e amando um ao outro porque está 
dividindo esse momento. Num concerto é a 
mesma coisa. É melhor ver um concerto num 
teatro cheio do que sozinho, porque o artista é 
apenas o veículo do amor que as pessoas têm 
umas pelas outras. Essa sensação de fazer 
parte, de nos entendermos como um corpo 
– tudo de maravilhoso está no colectivo.” Se 
tudo correr bem, no próximo ano vamos poder 
experienciar essa maravilha juntos e ao vivo. 
O Porto (18 de Abril) e Lisboa (19 de Abril) são 
felizes contemplados da digressão de Rodrigo 
Amarante em 2021. ■
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 Gisela João
A voz dela é um monumento. Imersa nas 
letras, nas respirações, nos silêncios e na 
filigrana das cordas da guitarra portuguesa, 
canta com um prazer tão físico que dá a cada 
palavra uma dimensão mais profunda. No 
terraço do Capitólio, num concerto ao ar 
livre, vai mostrar AuRora, o álbum que abre 
novos horizontes à sua música.
à Cineteatro Capitólio (Lisboa). Sáb 20.00. 20€

Surma
Sozinha em palco e rodeada de mais de uma 
dezena de instrumentos, Débora Umbelino 
desafia as fronteiras da imaginação no 
universo peculiar da sua música. Nos 
últimos tempos, tem estado a preparar o 
segundo disco e a criar bandas sonoras para 
cinema e teatro.
à Quartel da GNR, Rua Jacinta Marto (Lisboa). Qui 
21.30. Grátis

João Barradas
Ainda não tem 30 anos, mas já viveu mais do 
que muitos. Com apenas seis anos começou 
a tocar acordeão, no ano 2000 desatou a 
amealhar prémios em concursos e festivais, 
e desde a década passada que toca com a 
elite do jazz internacional. Em Lisboa, vai 
interpretar peças para acordeão de Arvo Pärt, 
Hildegard von Bingen e Alexander Scriabin, 
antes de apresentar a sua mais recente 
criação, Choral.
à Culturgest (Lisboa). Sáb 19.00. 7€.

Teresinha Landeiro
O novo álbum da cantora e compositora foi 
editado em Abril e chega agora aos palcos 
para mostrar uma visão mais luminosa e 
jovial do fado. No seu coração fadista cabem 
também alguns ritmos do jazz, uns passinhos 
de samba e canções mais clássicas.
à Tivoli (Lisboa). Qui 20.00. 15-20€

Concertos
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Rafael Toral
Criador incansável de novas realidades, o seu 
percurso enquanto produtor, compositor e 
intérprete tem estado envolvido na música 
rock, ambiente, contemporânea, electrónica 
e free jazz. Nas últimas décadas, tem vindo a 
reflectir e a criar em torno do conhecimento do 
silêncio enquanto espaço e enquanto metáfora 
para a sobrecarga informativa e sensorial.
à Parque da Pasteleira (Porto). Sáb 19.30. Grátis

Festival Jardins  
do Marquês – Oeiras Valley
A primeira edição do festival vai finalmente 
realizar-se, depois do cancelamento no ano 
passado. Arranca no domingo, com Maria 
João Pires e Júlio Resende, a que se segue a 
grande estrela do cartaz, Rufus Wainwright, 
que sobe ao palco a 6 de Julho. Nas semanas 
seguintes, há concertos de António Zambujo, 
Bonga, Mayra Andrade, Camané, Jorge Palma 
e Rui Veloso, entre outros.
à Palácio do Marquês de Pombal (Oeiras). 4 a 11 
Jul. 20-50€

Jazz no Parque
Os 30 anos do Jazz no Parque serão 
assinalados com estreias de novas 
formações e novas composições, em 
concertos ao ar livre no campo de ténis 
do Parque de Serralves. Estão agendadas 
actuações da dupla Rita Maria (voz) e 
Filipe Raposo (piano), do novo projecto de 
Pedro Sousa, um dos nomes de referência 
da música livremente improvisada do 
nosso país, e do quarteto Going, do 
italiano Giovanni Di Domenico e do 
português João Lobo.
à Parque de Serralves (Porto). 4 a 17 Jul, 18.00. 
Grátis

 Sunflowers
Os Sunflowers são barulhentos e estranhos,  
e com orgulho absoluto nisso. São uma 
banda que sabe que o rock deve soar assim, 
com sujidade e sagacidade. Quando a coisa 
é bem feita, bem suada e com vontade de 
encher o mundo de porrada e de felicidade, 
não é preciso mais nada.
à Rivoli (Porto). Ter 22.30. 7€

Música
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DEPOIS DA LETARGIA, a noite de Lisboa acorda 

com boas notícias. O Sónar vai ter uma edição 

alfacinha no próximo ano, marcada para 8, 9 

e 10 de Abril. A organização do festival ainda 

pensou que pudesse acontecer em Outubro de 

2021, mas Abril de 2022 parece uma data mais 

segura. “Começámos a trocar umas bolas com 

Barcelona há um ano, um ano e tal”, conta João 

Wengorowius Meneses, o mentor da edição 

portuguesa. “Acabou por ser bem recebido do 

lado de lá.”

O festival começou em Barcelona em 1994 

mas tem sido franchisado para várias partes 

do mundo. “Já aconteceu mais de 60 vezes 

em dezenas de cidades do mundo: Tóquio, 

Buenos Aires, Cidade do México, Nova Iorque, 

Londres, Atenas, Istambul, São Paulo... Em 

Lisboa vai acontecer pela primeira vez.” 

Sendo um festival de “música, criatividade e 

tecnologia”, a cidade tinha todas as condições 

para ter a sua própria edição. “Senti que Lisboa 

estava num momento em que faria sentido uma 

aposta destas, que seria enriquecedor para a 

cidade”, diz João. A sua experiência nos últimos 

anos conjuga as várias áreas do festival, “a 

dimensão da música, das indústrias criativas” 

e as “start-ups tecnológicas''. Foi isso que o 

fez ter “confiança para disparar esse primeiro 

e-mail sem parecer maluquinho.” A resposta 

não podia ter sido melhor. “Essa ‘Lisbon calling’ 

entusiasmou muito Barcelona.”

Na versão catalã, o festival mistura concertos 

em dois momentos distintos (durante o dia e 

durante a noite), além de incluir conferências, 

talks e workshops. Aqui, “vamos ter uma 

experiência de cidade diferente”, adianta o 

organizador. “Em Barcelona é um festival 

mais concentrado numa única localização. 

Em Lisboa vai estar espalhado pela cidade, por 

várias venues, desde o Cais do Sodré [onde será 

o Sónar Village] ao Hub Criativo do Beato, ao 

Coliseu, Pavilhão Carlos Lopes ou CCL [Centro 

de Congressos de Lisboa]. A edição alfacinha 

dará também uma “importância especial” à 

arte contemporânea e digital e terá uma edição 

temática, dedicada à sustentabilidade.

A parte musical seguirá a mesma linha do 

Sónar catalão (para a edição de Barcelona, 

em Junho de 2022, estão já confirmados os 

Chemical Brothers), mas os nomes do cartaz 

português só serão revelados no final do Verão. 

Quanto à curadoria, do “advisory board” 

nacional fazem parte, por exemplo, Branko 

e Rui Vargas. “Estamos a peneirar o que é 

emergente em Lisboa e a perceber o que é que 

gostávamos de pôr na montra para o mundo”, 

adianta João.

Apesar de ainda não haver cartaz, o primeiro 

lote de bilhetes (a 95 euros) foi posto à venda 

a semana passada – e já esgotou. A ideia é 

envolver, ao longo dos três dias de festival, 

cerca 25 mil pessoas, com uma percentagem 

elevada de estrangeiros. “O early bird confirma 

isso. Tivemos bastantes aquisições de bilhetes 

a partir da Europa Central e do Norte.”

Em Barcelona, o festival costuma mexer 

com a cidade inteira, com várias festas 

paralelas e até um OFFSónar. “Vemos isso 

com bons olhos”, diz o organizador. “Mas 

seria também interessante articularmos 

algumas dessas iniciativas para que não sejam 

descaracterizadoras do que é a experiência de 

Sónar e de Lisboa. [O festival] pode alargar- 

-se a outras venues, a clubes da cidade, até 

porque queremos envolver as comunidades  

de criativos da noite.” ■  

à O segundo lote de bilhetes para o Sónar Lisboa 

2022 está à venda aqui, a 118 euros 

Os primeiros bilhetes já esgotaram – e é só em Abril do 
próximo ano. Clara Silva falou com João Wengorowius 

Meneses, organizador do festival importado de Barcelona, 
sobre esta primeira edição em várias partes da cidade.

O Sónar vai pôr 
Lisboa a mexer 
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Verão rima  
com cerejas

Alameja
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Chegou a época da cereja boa e 

docinha. A região do Fundão é a 

principal produtora e promotora 

do fruto e levou-o até alguns 

restaurantes de Lisboa e Porto. 

Inês Garcia faz o roteiro para os 

próximos dias.

NÃO É MUITO comum encontrar cerejas nas 

cartas dos restaurantes de Lisboa e Porto – e 

isso, na verdade, é bom sinal. Afinal, é um 

fruto sazonal e a sua doçura e rigidez só é 

garantida em alguns meses do ano. Mas quando 

aparecem, aparecem em bom e com uma boa 

dose de criatividade. Até 4 de Julho, pode provar 

pratos doces e salgados em vários restaurantes 

das duas cidades graças à rota gastronómica da 

cereja do Fundão, promovida pela autarquia há 

quase uma década.

Há cereja boa no Douro, Minho, Trás-os-

-Montes e Beira Interior, mas a região mais 

produtiva e que tem feito o maior trabalho de 

divulgação da fruta é esta última, especialmente 

o município do Fundão, cuja campanha da 

cereja rechonchuda e sumarenta soma e segue 

ano após ano. Em 2021, ano em que o Instituto 

Nacional de Estatística prevê que a produção 

de cereja triplique face ao ano anterior, 

estrearam uma plataforma de venda online de 

cereja e outros produtos do concelho, como 

licores, chás e infusões, doces ou aguardentes 

e a possibilidade de apadrinhar cerejeiras – 

com 20€ ganha uma afilhada e recebe dois 

quilos de cerejas (se teve um bebé em Junho, o 

apadrinhamento fica gratuito). Depois, ao longo 

da vida, como bom padrinho, pode e deve visitá-

la e ir colhendo os frutos.

Bonitas e inspiradoras, as cerejas fizeram 

nascer pratos e sobremesas especiais e de edição 

limitada em restaurantes de Lisboa e Porto, 

mostrando as potencialidades do fruto para 

além do básico “peguei, trinquei e meti- 

-te na cesta”. Na capital há 24 restaurantes que 

aceitaram o desafio. Há junções improváveis, 

como a de João Sá no Sála, com a cereja do 

Fundão a juntar-se a queijo de cabra e molho 

de ginja e alecrim (inserida no menu Mercado, 

com entrada, três pratos e sobremesa, a 41€), 

ou a de Pedro Pena Bastos, no Cura, no Ritz 

Four Seasons Lisboa, que casa presa de porco 

alentejano com beterrabas, cereja, fígado de 

aves e laranja amarga (o prato faz parte do menu 

Meia Cura, 95€ por pessoa). O chef Vítor Sobral 

está a servir uma sardinha frita com arroz de 

tomate, cereja e manjericão (18,50€) na Tasca 

da Esquina, e Luís Gaspar, na Sala de Corte, fez 

dois pratos: um tártaro de vaca maturada com 

cerejas e avelã (6€) e uma Floresta Negra com 

cerejas (6€). Para finalizar a refeição tradicional 

portuguesa n’O Frade, Carlos Afonso tem agora 

uma mousse de chocolate, sorbet de cereja e 

cerejas em pickles (5€). No Zunzum, Marlene 

Vieira serve parfait de iogurte com cereja (5€) 

e no The Oitavos há clafoutis com gelado de 

baunilha (6€).

No Norte, foram dez os restaurantes que 

puseram as mãos na fruta. O chef Vasco Coelho 

Santos desenvolveu vários pratos: juntou o lírio 

à cereja no Euskalduna (um dos dez momentos 

do menu de degustação, 105€), pôs atum com 

um gaspacho fresco de cerejas na carta do 

Semea (35€, num menu de seis pratos), casou 

cerejas com espargos brancos e sabugueiro 

no Fava Tonka e serve cereja com pistáchio 

e iogurte (7€) no Almeja. Rui Paula, nos seus 

restaurantes DOP, DOC e Casa de Chá da Boa 

Nova tem um prato com cereja e kefir, cereja e 

foie e cereja e pistáchio (20€ no DOC, no DOP e 

Casa de Chá é pré-sobremesa ou petit four dos 

menus de degustação).  

“Estas iniciativas pretendem divulgar o 

produto de excelência que mais dinamiza 

economicamente a nossa região, e que promove 

o Fundão dentro e fora do país. Estas actividades 

ligadas ao turismo e à gastronomia, inspiradas 

na cereja, têm trazido, ano após ano, uma maior 

valorização de um produto já tão reconhecido 

pela sua qualidade”, refere Paulo Fernandes, 

presidente da Câmara Municipal do Fundão. 

Desta rota gastronómica já ficaram eternizados 

produtos como o pastel de cereja ou o vinagre 

balsâmico. 

Em não podendo ir até ao Fundão nas férias, 

mas inspirado pela criatividade dos chefs 

nacionais, pode encomendar as cerejas da terra 

(10€ uma cesta com dois quilos) e fazer o seu 

próprio prato – o município lançou um livro 

de receitas com a fruta, uma compilação das 

criações da Escola Profissional do Fundão nos 

últimos anos. ■

Pedro LemosFortaleza do Guincho



66

Os c
ríti

co
s d

a T
im

e O
ut 

vis
ita

m os
 re

sta
ura

nte
s d

e 

for
ma a

nó
nim

a e
 pa

ga
m pe

las
 re

fei
çõ

es
. A

s a
va

lia
çõ

es
 

co
m es

tre
las

 es
tão

 su
sp

en
sa

s t
em

po
rar

iam
en

te.

Da Noi Lisboa
A restauração com música alta chegou à Madragoa. 

Alfredo Lacerda foi lá abanar a anca. 

Time Out Portugal  30 Junho - 6 Julho 2021
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Crítica Comer & Beber

A NOITE ACABOU. Pelo menos como a 
conhecíamos. Já não há cá bora jantar ao 
Chiado e depois digerir na Bica e depois 
aquecer no Cais e depois dançar ridiculamente 
no Lux (dopado). Agora tem de se dar tudo 
entre as 18.00 e as 22.30. E pode ser em 
qualquer lado. Pode ser na Madragoa. 

O Da Noi está na Madragoa, o sítio onde os 
boémios da Lapa gostam de ir fazer barulho. 
Fica numa esquina idílica, fachada de azulejos 
tradicionais, postal de Lisboa. E tem postigo 
para a rua. No postigo podemos começar 
a noite – a festa, não há tempo a perder – a 
beber um Negroni de rosmaninho ou um 
Old Fashion feito com whisky Maker’s Mark. 
[O Maker’s Mark na verdade é um whiskey 
com “e”, ou seja, um bourbon, mas gosta de 
se chamar whisky por causa da ascendência 
escocesa. Já agora, é um bourbon com milho 
e trigo, sem cevada, nisto distinguindo-se do 
Jack Daniels, essa memória adolescente ao 
som de Jim Morrison, que Deus o tenha – ao 
Jack, não ao Jim, naturalmente]. 

Os restaurantes com postigo e bar aberto 
para a rua são uma maravilha (para quem não 
é vizinho). Paris tem-nos há muito e talvez por 
isso haja um certo ambiente de Marais neste 
Da Noi e uma certa comunidade de expats 
(só dois portugueses, eu incluído). Ajuda 
que a Rua dos Machadinhos seja uma viela 
empedrada e estreita onde só passam TVDE e 
que permita estar ali na palheta sem trânsito 
nem vendedores de orégãos prensados, como 
acontece noutras colinas da cidade. 

No meu caso, já cheguei tarde. Às 20.30, no 
arranque da semana, o sítio estava esgotado 
e havia pessoas a lutar pela melhor mesa. O 
burburinho ouvia-se longe, em parte porque a 
música soava como num bar a despertar. 

Não sou contra música alta em restaurantes. 
Restaurantes não são comedouros. Nem 
templos culinários. Podem ser, mas não têm 
de ser. Restaurantes servem para restaurar 
e uma pessoa tanto se restaura a abanar o 
corpo ao som de Kanye West enquanto come 
barriga de porco com batatas fritas (já lá 
vamos), como numa degustação Michelin de 
12 pratos, pano de linho ao colo e música de 
elevador nas colunas. 

Há sítios onde a atenção deve estar toda 

no prato, há outros onde é bom que isso não 
aconteça. Você escolhe. Neste Da Noi é assim: 
se lhe doer a cabeça ou andar ensimesmado 
com o sentido da vida ou tiver aterrado de um 
retiro de mindfulness, não será o lugar certo. 
Mas se a ideia for fazer uma festa com amigos, 
em horários pandémicos, picando daqui e dali, 
limpando as vistas e o palato com cocktails e 
vinhos acima da média (incluindo naturais), 
então o Da Noi é uma opção.

A primeira impressão foi a de estar num 
JNcQUOI de bairro, mas talvez tenha 
exorbitado, sabendo que a gerência passara 
por lá. São dois jovens, esforçados e presentes, 
com escola de hotelaria e passagens por casas 
sofisticadas. Um deles acolheu-me e serviu-
me, nem sempre confiante e rigoroso. Quando 
questionado sobre os ingredientes do feijão 
branco com cacio e pepe, por exemplo, atirou 
uma frase que não ouvia há uns 20 anos.  
“Isso é segredo.”

O segredo não abalou a minha convicção de 
que eram leguminosas de salmoura comercial, 
nem que o prato estava guloso e bem feito, 
porventura apenas com essas duas coisas 
misteriosas que fazem o cacio e pepe: pecorino 
e pimenta preta. 

De resto, a comida faz este compromisso 
entre pratos práticos e diversificados, com 
bons clichés de bistrô capazes de agradar a 
muita gente – de burrata a coração de alface 
grelhada, de linguini negro com polvo a 
franguinho com mel e tomilho, de foie gras a 
pak choi com chalotas e avelã.

Não se espere os gnocchi mais originais, 
mas confie-se na rillette de salmão, aneto e 
alcaparras: clássica, saborosa, com tostas feitas 
ao momento. E para quem estiver faminto, 
melhor será atacar a entrecôte com as batatas 
fritas (caseiras, finíssimas, óptimas) do que a 
barriga de porco (entremeada assada à moda 
do leitão, terminada com uma entaladela e 
uma bola de molho “sambal”, na verdade um 
chutney dulcíssimo que só lembra o sambal 
depois de bebermos três Mezcal Margarita). 

Em síntese. No final, é comida com música 
e pessoas a falar alto. E resulta. O restaurante 
trendy de bairro existe. A coisa que mais me 
chateou, mesmo, foi terem dado cabo do 
tiramisù: não se brinca com o mascarpone. ■

30 Junho - 6 Julho 2021 Time Out Portugal



Em 2021  
passe cartão
aos restaurantes
de Lisboa

Caixa Time Out 2por1 Deluxe - 10 Grandes Restaurantes de Lisboa 2021
Em 2021, passe cartão aos restaurantes de Lisboa com a Caixa 2por1 Deluxe, que junta alguns 

dos melhores espaços da cidade a preço de saldo. As contas são simples: 10 cartões valem 
10 refeições a dois, mas só um é que paga. O mesmo é dizer que dentro desta caixinha mágica 
estão 20 refeições inesquecíveis pelo preço de 10 – e por apenas 49,90€. À venda na FNAC.


