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MIGUEL
ARAÚJO

Pelas ruas do Porto...
à boleia!

JOANA
VASCONCELOS

“Acho que o país me
valoriza bastante”

JOÃO
TORDO

“A literatura para mim 
é um espaço sagrado”

OLIVIER
DA COSTA

“Sou um homem
muito ambicioso”

HERMAN
JOSÉ

Os 40 anos de carreira
 do senhor humor
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A primeira luz 
de primavera

EDITORIAL  

É no momento em que a brisa nos chega mais quente, em 
que os dias se prolongam e o sol brilha com mais fervor 
que percebemos que a vida se revitaliza quase sem pedir 

permissão. Diz-se que a primavera da vida é bonita de viver e, 
nesta edição, a RUA chega com vários exemplos de vidas que 
não se cansam de rejuvenescer. Herman José é um ícone do hu-
mor em Portugal e, aos nossos olhos, é vida em movimento, é 
talento sem índice temporal, é inspiração em cada ciclo. Miguel 
Araújo é canção bonita, com a melodia da natureza a chilrear 
nos seus improvisos. Mafalda Veiga é serenidade nos acordes de 
guitarra, um convite a acreditarmos na eternidade. João Tordo 
é a palavra que nos completa, numa mensagem empurrada pela 
aragem de primavera. 

Nesta estação que nos apaixona pela renovação, pela surpre-
sa e pela beleza das coisas simples, a RUA quer mostrar-lhe que 
a vivacidade dos tons é a riqueza dos nossos dias, que a vida não 
é existir sem mais nada, é embarcar numa aventura alucinada 
que nos aumenta a alma e nos faz querer parar o tempo. Tempo 
para apreciar a primeira luz de primavera. Tempo para cativar 
alguém. Tempo para nos tornarmos responsáveis por aquilo que 
cativamos, tal como escrevia Antoine De Saint-Exupéry.

A primavera é o momento de nos renovarmos, de nos dei-
xarmos envolver por histórias novas que nos levam numa via-
gem entre passado e futuro. Vestindo estas histórias com cores 
primaveris, a RUA convida-o a folhear as suas páginas em ritmo 
tranquilo, tal como manda a estação. Sem pressas, sem azáfa-
mas. Apenas com vontade de olhar, ler e guardar na memória. 
Bem-vinda, primavera! 

Andreia Filipa Ferreira
Diretora 
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RADAR
A ter em conta...

NA RUA DE...
Herman José

À BOLEIA COM...
Miguel Araújo



As notícias breves, as sugestões de agenda e as 
conversas imperdíveis.



Herman José, 
o senhor influencer 
do humor
O NOME É TRANSVERSAL: GERAÇÕES INTEIRAS RELEMBRAM AS SUAS 
PERSONAGENS, AS SUAS FALAS, AS SUAS MÚSICAS. AOS 64 ANOS, HERMAN 
JOSÉ MANTÉM-SE O REI DO HUMOR EM PORTUGAL, REVELANDO UM ESTADO 
CAMALEÓNICO DE ADAPTAÇÃO À MUDANÇA. NÃO É À TOA QUE NUMA 
ALTURA EM QUE AS REDES SOCIAIS PROLIFERAM O HUMOR JOVEM, HERMAN 
JOSÉ SE MANTENHA NO TOPO DA LISTA DOS INFLUENCERS DA COMÉDIA. 
COMEMORANDO 40 ANOS DE CARREIRA, PISANDO PELA PRIMEIRA VEZ 
O COLISEU DE LISBOA A 12 E 13 DE ABRIL PARA ESPETÁCULOS ESPECIAIS, 
HERMAN JOSÉ VOLTA CONNOSCO AO INÍCIO, AOS TEMPOS DE DESCOBERTA 
DE UM TALENTO ÚNICO: FAZER RIR, POR TUDO E POR NADA!

POR Andreia Filipa Ferreira  FOTOGRAFIA Nuno Sampaio

RADAR  Na rua de...



Herman José fotografado no Coliseu de Lisboa
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H erman José é o “senhor entretenimento”, conside-
rado até o pai do humor contemporâneo em Por-
tugal. “Senhor entretenimento” é o melhor termo 

para o definir tendo em conta que a sua carreira é baseada 
em várias artes: escrita humorística, intérprete musical, 
ator, contador de histórias e agora até instagrammer? 
Sim, na cultura anglo-saxónica têm a figura do entertainer 
e a lógica do entertainment. Não sei se a tradução à letra 
será “entretenimento”, mas a ser é a mais adequada porque 
entertainment implica arte teatral, arte musical e sobretudo 
arte criativa. É alguém que escreve os seus próprios textos, 
alguém que interpreta as suas próprias coisas, mas também 
envolve tudo na música, porque a música no entretenimento 
está sempre presente. 

São 40 anos de carreira. Alguma vez pensou que aqueles pa-
péis nos filmes do seu pai (que era cineasta amador) fosse a 
base de uma carreira tão grande? 
Eu desde pequenino que achava que era inevitável ser artista. 
Só não sabia bem em que contexto. Tenho um desenho muito 
engraçado, que fiz quando tinha mais ou menos 12 anos. É um 
cartaz que diz “Herman no Coliseu”, dirigido por Pedro Osório 
(um maestro que já faleceu), com um convidado que era o José 
Cid, que na altura era o máximo! Ter o José Cid como convi-
dado significava que tínhamos chegado à consagração absolu-
ta! (risos) Até achava piada descobrir onde guardei esse cartaz 
porque agora acontece uma coisa parecida, numa área que não 
é aquela onde propriamente eu achava que ia ser profissional. 

Eu sempre achei que ia ser um cantor semi-romântico, tipo Ja-
mes Taylor. Depois percebi, até muito cedo, que era muito mais 
útil fazer uma coisa que eu sabia muito bem... e que poucos 
conseguem: fazer as pessoas rir, por tudo e por nada. Portanto, 
peguei nessa arte e transformei-a na minha profissão. Mas isso 
não apagou a paixão pela música. 

Que memórias guarda da sua infância? Foi uma criança feliz?
Tenho memórias felizes porque eu era a vedeta das peças da 
escola, sempre! Era daquelas realidades que não eram sequer 
discutidas. Eu tinha uma voz de anjinho, muito aguda e muito 
bonita, tanto que estiveram quase a convencer-me a ir para os 
Pequenos Cantores de Viena, mas os meus pais não deixaram 
porque não queriam ficar sem o seu menino (risos). Lembro-
-me de acabar as peças e as pessoas estarem com lágrimas nos 
olhos. Vinham ter comigo emocionadíssimas! Por acaso, mais 
tarde, ouvi uma gravação dessas, antes de mudar de voz, e eu 
realmente tinha uma voz absolutamente celestial. Com a mu-
dança de voz, não ficou tão boa assim, infelizmente. Mas, já 
nessa altura de infância, com seis, oito ou dez anos, as minhas 
memórias são de estar em palco, no centro das atenções e de 
arrebatar as pessoas com o meu trabalho artístico. 

O Herman sempre foi um aluno brilhante. É fluente em vá-
rias línguas, até. Considera que é necessário ser culto para 
fazer humor com inteligência? 
A definição de cultura é muito vasta. Há pessoas que confundem 
ser letrado com cultura. Não é o facto de se ter lido 3000 ou 4000 
livros que nos transforma em pessoas cultas. Acho que aquilo que 
eu considero cultura é ter uma visão completamente alargada. É 
perceber a moda, a música, as regiões, as pessoas, a gastronomia, 
ter cultura musical e cinematográfica. Acho que tem de se ser 
infinitamente curioso. É desse “engolir” constante de informação 
que nasce a capacidade de criar qualquer coisa interessante. Não 
quer dizer que o facto de se ter a cultura alargada a outras lógicas, 
nomeadamente às literárias, não faça bem, até porque a literatura 
está cheia de belos escritores de teatro e comediantes e é essencial 
falar e escrever bom português. Se se souber línguas melhor ain-
da. Já tenho feito espetáculos em alemão, francês e inglês e é tam-
bém uma emoção. Mas eu diria que esse processo de aculturação 
é uma coisa que nunca está resolvida e deve ser uma constante. 
Tenho visto que todos os criadores que morrem tarde na vida – e 
que estão até tarde no ativo – aos 90 anos ainda estão a aprender 
coisas. Ainda estão preocupados em ir ver peças, em ler livros, 
em conhecer gente nova e perceber as suas ideias. Acho mesmo 
que a única coisa que nos protege da tristeza, do envelhecimen-
to, da depressão, do abandono é esse constante enriquecimento 
intelectual. Hoje em dia, é maravilhoso termos à nossa mão o 
Google, as televisões, essa maravilha chamada Youtube... Portan-
to, não há desculpas para não se ser informado. 



Falando desta lógica do Youtube, que parece ter formado 
uma nova comédia, como é que o Herman vê esta nova gera-
ção saída da internet? 
Acho completamente fascinante como miúdos criaram os seus 
universos e até enchem salas – às vezes enchem mais do que os 
veteranos. Há muito lixo no meio disso tudo, é certo, mas tam-
bém surgem as coisas boas que vão perdurar. É um bocadinho 
como na música: hoje em dia, qualquer pessoa vai a um talent 
show ou grava música pegando numa viola; de repente, há uns 
(poucos) Ed Sheerans que, numa mistura de coisas misteriosas 
que não se conseguem definir, têm sucesso. O Ed Sheeran é, 
com certeza, um mistério. Não é especialmente bonito, não é 
um cantor inacreditável, não é um músico extraordinário, mas 
de repente tudo o que ele é, condensado, transformam-no num 
tipo que já esgotou dois espetáculos no Estádio da Luz. É a par-
tir do momento em que isso acontece que está tudo em aberto. 
Isso é também o lado interessante da vida, porque a todo o mo-
mento pode acontecer qualquer coisa de terrivelmente interes-
sante à pessoa, desde que ela esteja atenta e não se deixe levar 
pela preguiça, ou pior ainda, pela inveja e pelo rancor de não fa-
zer parte do grupo dos vencedores. Tenho alguns colegas meus 
que passam o dia a dizer mal e a ruminar, revoltados contra o 
êxito alheio. Todos nós temos direito à nossa indignação e ao 
nosso sentimento de inveja, quando olhamos para o nosso vi-
zinho e percebemos que ele tem um carro melhor que o nosso, 
mas isso não nos pode inquinar a vontade de nos melhorarmos 
e em qualquer momento tentarmos procurar qualquer coisa, 
seja ela qual for, onde podemos ser melhores. 

 “Acho que o humor tem que 
estar ligado ao amor também. 
O afeto artístico é uma coisa, 
para mim, muito importante. 
Há artistas que se estão a 
borrifar, mas eu não!”

Os humoristas jovens em Portugal continuam a destacar o 
Herman como um ícone da comédia, especialmente pela sua 
entrada também nas redes sociais. O Herman é verdadeira-
mente camaleónico: rádio, televisão, palcos e redes sociais. É 
interessante o Herman saber que continua a ser uma referên-
cia do humor em Portugal? 
Fico muito emocionado quando esta nova geração tem esse 
cuidado de me reconhecer. Na verdade, tudo tem uma razão: eu 
sinto que sou o mesmo tipo desde que me conheço (risos). Ou 
seja, o meu fascínio pelos gadgets, pela procura dos efeitos, dos 
bonecos, pelo sentido de humor, pelo disparate... ele é o mesmo 
desde os meus 20 anos, sinceramente. Portanto, eu apesar de 
estar num invólucro de uma pessoa com idade para ser pai ou 
até avô de muitos desses novos comediantes, verdadeiramen-
te o que eu sinto mantém-se inalterado. Há uma comparação 
muito forte, um paralelismo perfeito: o jazz. Quando Quincy 
Jones, que já vai a caminho dos 80 anos, se alia a jovens músi-
cos como o Jacob Collier, miúdos de 20 anos completamente 
geniais, ele está intelectualmente e musicalmente a aliar-se a 
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O Porto de 
Miguel Araújo
À BOLEIA DE MIGUEL ARAÚJO PELAS RUAS DA FOZ DO PORTO, OUVINDO-O 
CANTAROLAR AO VOLANTE, FOMOS FALANDO DE MEMÓRIAS, DE LUGARES 
E DE OSSOS DO OFÍCIO. A IDEIA ERA DESCOBRIRMOS O PORTO QUE INSPIRA 
UM DOS MAIS CONSAGRADOS COMPOSITORES DO PANORAMA MUSICAL 
PORTUGUÊS, NUMA VIAGEM EM QUE O PRÓPRIO MIGUEL ERA O GUIA, 
DESTACANDO AS SUAS PARAGENS DE ELEIÇÃO DA CIDADE INVICTA. ESTA 
ENTREVISTA É O PORTO MERGULHADO NOS OLHOS DE MIGUEL ARAÚJO.

POR Andreia Filipa Ferreira  FOTOGRAFIA Nuno Sampaio

À BOLEIA COM...  Miguel Araújo
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POR Andreia Filipa Ferreira e Maria Inês Neto
FOTOGRAFIA Nuno Sampaio

VIBRANTE, APELATIVA, SURPREENDENTE, FRAGMENTÁRIA, 
DISPARATADA, VIOLENTA, INCÓMODA, EXCESSIVA. ESTAS SÃO APENAS 
ALGUMAS PALAVRAS QUE SE OUVEM QUANDO SE DESCREVE JOANA 
VASCONCELOS, A ARTISTA PLÁSTICA PORTUGUESA QUE REGRESSOU 
AO PORTO, A SERRALVES, PARA UMA MOSTRA ANTOLÓGICA QUE PODE 
SER VISITADA ATÉ 24 DE JUNHO. 

INSTALAÇÃO Joana Vasconcelos

Joana Vasconcelos, 
uma deusa para sempre 
questionada?
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POR Maria Inês Neto  FOTOGRAFIA Nuno Sampaio

É UM CONVITE PARA ENTRAREM NO IMAGINÁRIO DE MÁRIO VITÓRIA, NUMA 
VIAGEM UTÓPICA QUE PERCORRE A SUA ARTE. UMA VIAGEM QUE TEM 
VÁRIAS PARAGENS. NELA BATEMOS À PORTA DO SURREALISMO E ENTRAMOS 
NUM MUNDO FANTASIADO, DO SONHO, ONDE VIVEM COISAS IMPROVÁVEIS 
E IRREAIS, AO PASSO QUE NOS DEIXAMOS CONTAMINAR POR OUTROS 
MOVIMENTOS E EXPRESSÕES DA ARTE, NO SEU ESTADO MAIS PURO. FOI 
ASSIM QUE NOS SENTIMOS QUANDO NOS FORAM ABERTAS AS PORTAS DO 
SEU ATELIER, NO PORTO. ALI FALAMOS DO ÂMAGO DA SUA ARTE E DE TODAS 
AS COISAS QUE NELA CABEM.

PINTURA Mário Vitória

Mário Vitória, 
uma arte onde cabe 
muita coisa
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João Tordo e as vozes 
que o completam

POR Andreia Filipa Ferreira  FOTOGRAFIA Nuno Sampaio

LITERATURA  João Tordo

COM UMA VOZ CALMA QUE NOS CATIVA A CONTAR HISTÓRIAS, A CONVERSA 
QUE TIVEMOS COM JOÃO TORDO, NA PÓVOA DE VARZIM, DURANTE O 
FESTIVAL LITERÁRIO CORRENTES D’ESCRITAS DEIXOU-NOS COM VONTADE 
DE O CONHECER MELHOR. A SI E ÀS SUAS VOZES, CRAVADAS NAS PÁGINAS 
DE LIVROS QUE EXALTAM A SUA FORMA DE FÉ: A LITERATURA E O ROMANCE. 
COM UM NOVO LIVRO NAS LIVRARIAS, A MULHER QUE CORREU ATRÁS DO 
VENTO, JOÃO TORDO É UM DOS NOMES QUE QUEREMOS QUE ACOMPANHE.





Álvaro Siza Vieira, 
o poder de ser eterno

POR Andreia Filipa Ferreira  
FOTOGRAFIA Fernando Guerra | FG + SG (ultimasreportagens.com) 

ARQUITETURA  Álvaro Siza Vieira

É UM HOMEM DE OLHAR MELANCÓLICO, COM UMA POSTURA FIRME E 
DEDICADA. AOS 85 ANOS, ÁLVARO SIZA VIEIRA É UM ÍCONE DA ARQUITETURA 
INTERNACIONAL QUE RECOLHE VÉNIAS E ETERNIZA O TALENTO PORTUGUÊS.
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POR Andreia Filipa Ferreira  FOTOGRAFIA D.R.

NA CIDADE DE LISBOA, SÃO POUCOS AQUELES QUE NUNCA SE CRUZARAM COM 
O NOME OLIVIER NAS SUAS OPÇÕES GASTRONÓMICAS. OLIVER DA COSTA É O 
ROSTO POR DETRÁS DE NOMES COMO O GUILTY, OLIVIER AVENIDA, YAKUZA, 
SEEN, PETIT PALAIS, K.O.B. OU MAIS RECENTEMENTE O SAVAGE, CÉLEBRES 
RESTAURANTES QUE CONQUISTAM, PELA EXPERIÊNCIA MULTISSENSORIAL, OS 
GOSTOS DA CAPITAL. COM NOVIDADES ANUNCIADAS JÁ NO NORTE DO PAÍS, 
NA CIDADE DO PORTO, O ICÓNICO CHEF QUE É HOMEM DE NEGÓCIOS A TEMPO 
INTEIRO EXPLICA A RAZÃO DO SEU SUCESSO NUMA ENTREVISTA QUE PÕE EM 
DESTAQUE O SEU VERDADEIRO IMPÉRIO GASTRONÓMICO.

Olivier da Costa, 
o chefpreneur 
multissensorial

À CARTA Olivier da Costa





PARTIME
TRAVELERS

Viagens em part-time

VISEU
Um destino na 

tranquilidade do Dão

LE MONUMENTAL
PALACE

C’est magnifique!



Os destinos a descobrir, 
os locais a explorar e as 
memórias de aventura.





A elegância no seu estado puro e os 
desejos a cumprir.



CADERNO Título da Reportagem140

AO VOLANTE  Peugeot e-Legend

Peugeot e-Legend,
o passado à frente

POR Nuno Sampaio  FOTOGRAFIA  Automobiles Peugeot

A FEBRE DA NOSTALGIA POR MODELOS DO PASSADO ESTÁ INSTALADA NA 
INDÚSTRIA AUTOMÓVEL. A MARCA FRANCESA APOSTA FORTE E LANÇA O 
E-LEGEND, PROVAVELMENTE O CONCEPT DO ANO.





A FECHAR  Fora do papel

RICARDO PEREIRA
“A representação é o meu 
grande amor”

BARÃO FLADGATE
O imponente restaurante nas
caves Taylor’s

FIRST BREATH AFTER COMA
Uma vénia à música

TERRÁREA
Uma combinação improvável 
de universos singulares

BUGATTI
“La voiture noire”

Continue a ler...
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Consulte revistarua.pt/revistas

para conhecer as condições.

1 ANO / 4 EDIÇÕES / 7,90€

RUA DIGITAL

Envie e-mail para 

assinaturas@revistarua.pt 

e seja o primeiro a folhear cada edição.

1 ANO / 4 EDIÇÕES / 15€

RUA EM PAPEL

QUER RECEBER A RUA 
EM SUA CASA?
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