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VASCO
PALMEIRIM

“Levo a mal quando 
me dizem que isto nem 

trabalho é”

PEDRO
RIBEIRO

“Os ouvintes fazem 
o programa”

NUNO
MARKL

“A pior parte é mesmo
acordar às horas a 

que acordo”

JOANA
RIBEIRO

“Nunca pensei
ter a oportunidade

de fazer o que tenho feito”

CARLOS 
DO CARMO

“Sou da opinião de que 
tudo tem um tempo”

WANDSON
LISBOA

“O meu chão vai ser 
sempre o Maranhão”

Os bastidores das manhãs
mais ouvidas de Portugal
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N a Literatura, o londrino Thomas More (1477-1535), um 
filósofo e homem de leis, falava-nos de Utopia como uma 
ilha imaginária onde se desenvolvera um modelo social e 

político perfeito. Na verdade, o significado de utopia no dicionário 
traz-nos exatamente essa noção: um ideal de justiça e de perfeição 
inatingível. Ora, na ânsia de 2020, escrevo-vos sobre utopias. Em 
primeiro lugar, uma sociedade onde haja respeito pelas opiniões 
divergentes. Já se aperceberam que é possível discordar de uma opi-
nião sem ser necessário desrespeitar a do outro? Já pensaram que a 
probabilidade de toda a gente pensar da mesma forma é quase nula? 
Já consideraram que o ser humano, enquanto ser racional e pensan-
te, deveria ter as diferentes opiniões como uma base de desenvolvi-
mento para um futuro melhor? Em 2020, sugiro um exercício: dizer 
mais “eu discordo, mas respeito a tua opinião”! Utopia? 

Em segundo lugar, uma sociedade onde uma mulher e um ho-
mem tenham as mesmas oportunidades. Não estou a falar de femi-
nismo, estou a falar de igualdade de género. Se um homem e uma 
mulher têm exatamente a mesma experiência profissional, porque 
equacionamos valorizar monetariamente de maneira diferente um e 
outro? Sejamos melhores pela nossa competência, pelo nosso méto-
do, pela nossa sabedoria! Utopia? 

Depois, uma sociedade onde não haja violência. Neste caso es-
pecífico, violência doméstica. Um cônjuge (homem ou mulher) que 
bate por ciúme ou maltrata por amor não é inseguro ou apaixonado 
demais... é uma besta. Não há palavras bonitas para o descrever, há 
só uma voz que tem de emergir: “Não quero isto para mim!” Para 
2020, uma sugestão: amor-próprio. Utopia?

Por último, uma sociedade onde a troca de olhares seja mais im-
portante do que a troca de mensagens. Valorizemos o tempo que 
passamos com quem mais amamos, valorizemos o toque, o sorriso 
e a presença. Porque amanhã poderá ser tarde demais. Marque o 
jantar, apareça no café e não adie amizades ou paixões. Que 2020 
seja um ano com ares de mudança. Utopia? 
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As notícias breves, as sugestões de agenda e as 
conversas imperdíveis.
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JOALHARIA

Chopard, o renascimento 
de um ícone 
Contemporânea, refinada e assertiva, a nova coleção Al-
pine Eagle da Chopard propõe uma reinterpretação do St. 
Moriz, o primeiro relógio desportivo e elegante criado, em 
1980, por Karl-Friedrich Scheufele, agora copresidente da 
marca genebrina. Alpine Eagle é uma linha de relógios ins-
pirados na sua admiração pelos Alpes, através de modelos 
que procuram contrariar a tendência absolutista dos reló-
gios redondos, apostando no design desportivo de luxo, em 
modelos refinados e modernos. A luneta é mais redonda do 
que a do modelo original de 1980, mantendo os oito parafu-
sos, dispostos em quatro pares e alinhados com os pontos 
cardeais, enquanto a bracelete é original e inclui um único 
elo central. Os modelos estão disponíveis em dois tama-
nhos, nomeadamente 36mm e 41mm, e ambos ostentam o 
certificado de precisão cronométrica dos relógios Chopard. 
Os detalhes originais e os acabamentos perfeitos dos novos 
relógios confirmam a qualidade global da relojoaria suíça.  

RESTAURANTES

O Atelier Henrique Sá Pessoa 

Dois anos depois de inaugurar o Atelier Henrique Sá Pes-
soa, em Marvila (Lisboa), o reconhecido chef com duas es-
trelas Michelin prepara-se para dar um refresh ao conceito. 
Este local discreto e exclusivo que serviu (e continuará a 
servir) de espaço para experimentação gastronómica do 
chef ganha uma nova vida, onde tudo pode acontecer. De 
experiências disruptivas a brand experiences, de jantares 
pop-up a eventos de caráter artísticos, neste Atelier será 
possível conhecer de perto o chef Henrique Sá Pessoa, 
num cenário perfeito para momentos gastronómicos sur-
preendentes e únicos. 

©Silvia Martinez 
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BELEZA

8950: a celebração de um 
ecossistema
A 8950 é uma marca portuguesa de cosmética que nasceu 
com um propósito: criar produtos benéficos para a saúde 
da pele, cuja produção tem em conta a preservação das 
plantas recolhidas e a utilização de embalagens livres de 
plástico. De um modo subtil, mas impressivo, característi-
cas dos aromas selecionados, a marca procura transportar 
para o espaço urbano o espírito da Serra do Caldeirão, no 
nordeste algarvio, e dos rios. A 8950 destaca uma frescura 
acidulada, numa fusão de aromas, como melissa, rosmani-
nho, tons quentes, doces de alfarroba e murta, que, emul-
sionados com aloé vera, glicerina vegetal ou óleo de grai-
nha de uva, originam um sabão líquido, um champô e um 
creme de corpo. Os produtos são apresentados em frascos 
de cerâmica de Alcobaça, destacando propriedades sim-
ples e únicas.  

ENOTURISMO

Quinta da Pacheca vence prémio 
de Best of Wine Tourism 2020
A Quinta da Pacheca, o complexo enoturístico situado em 
pleno Douro Vinhateiro, é distinguida com o prémio Best 
of Wine Tourism 2020, numa competição mundial promo-
vida pela Rede de Capitais de Grandes Vinhedos – Great 
Wine Capitals Global Network. Os Wine Barrels são a mais 
recente oferta turística do Douro (e do país), sendo que 
acabam de ser distinguidos na categoria de Arquitetura e 
Paisagem, dada a vista deslumbrante sobre os hectares da 
vinha da quinta. É de recordar que o Best of Wine Tourism 
já teria atribuído à Quinta da Pacheca três reconhecimen-
tos anteriores, destacando-se na categoria de Alojamento 
(2015), Experiências Inovadoras em Enoturismo (2016) e de 
melhor Restaurante Vínico, em 2017. 



Uma boa dose de 
loucura, ao estilo das 
Manhãs da Comercial!
A ESTAÇÃO DE RÁDIO MAIS OUVIDA DE PORTUGAL. FOI COM ESTA 
PREMISSA QUE NOS FIZEMOS À ESTRADA, COM A RÁDIO SINTONIZADA 
NA FREQUÊNCIA 99.2, ATÉ À RUA SAMPAIO E PINA, A CASA DA MEDIA 
CAPITAL RADIOS. O NOSSO DESTINO? AS MANHÃS DA RÁDIO COMERCIAL! 
AO LONGO DE QUATRO HORAS DE EMISSÃO, ACOMPANHÁMOS PEDRO 
RIBEIRO, VASCO PALMEIRIM, NUNO MARKL E ELSA TEIXEIRA EM BUSCA 
DO SEGREDO DO SUCESSO. SERÁ QUE EXISTE?

POR Andreia Filipa Ferreira  FOTOGRAFIA Nuno Sampaio

RADAR  Na rua de...
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S ão 6h30 de uma manhã de terça-feira que acorda com 
frio, aquele frio que nos avisa da mudança de estação. 
A Rua Sampaio e Pina, em Lisboa, está deserta a esta 

hora, num silêncio que é apenas quebrado pela leve melodia 
que surge do edifício no número 24. São canções que fogem 
dos estúdios da Media Capital Radios, que parecem acordar 
aos pouquinhos. No hall de entrada, enquanto aguardamos 
os nossos anfitriões da manhã, começam a surgir as primei-
ras vozes que, ainda sem vigor, procuram o café como um 
elixir de juventude num ritual de despertar. De minuto a 
minuto, os burburinhos vão aumentando pelos corredores, 
dando a impressão de que não falta muito para o ritmo ser 
outro. Deambulando pelos corredores, também nós pro-
curamos o ritmo certo para nos mostrarmos dignos desta 
manhã, uma manhã que sabemos que não é aberta a todos, 
embora sejam muitos os que procuram a sua companhia... 
em casa, no carro e em todo lado! “São 7h e está a ouvir a 
Rádio Comercial. Bom dia!”, ouvimos. Está na hora!

É no fundo do corredor, num estúdio luminoso e bem 
equipado, que se desenrolam as manhãs mais ouvidas de 
Portugal. Lá dentro, está Pedro Ribeiro, Vasco Palmeirim e 
Elsa Teixeira (que, da produção do programa das manhãs, 
saltou para o ar em substituição de Vera Fernandes, em li-
cença de maternidade). Enquanto o sinal “no ar” está ativo, 
aguardamos à porta, descobrindo a sala que antecede o es-
túdio: a sala de produção. É ali que os telefones tocam, que o 
tempo é contado e que as indicações são dadas. É neste local 
que começa a nossa odisseia pelas Manhãs da Comercial e é 

aqui que percebemos que, ao contrário do que possa pare-
cer, há um planeamento muito bem estudado que torna este 
programa muito mais do que uma simples emissão de rádio. 
Mas já lá vamos...

O sinal “no ar” apaga-se e entramos, beneficiando da 
hospitalidade dos nossos meninos das Manhãs. Com todo 
o ar da sua graça, Vasco Palmeirim recebe-nos com a típica 
pergunta: “Vêm de onde?”. Ao ouvir que vínhamos de Braga, 
Vasco esboça um sorriso maior: “Linda terra, gosto muito 
de Braga! Estava frio?!”. Sim, estava, mas Vasco sabia. Afi-
nal de contas, é ele o dono das máximas durante as manhãs! 
Elsa Teixeira, com o seu jeito doce, dá-nos as boas vindas 
ao estúdio que, nos últimos meses, também ouve a sua voz 
todas as manhãs, em direto. Por último, Pedro Ribeiro deixa 
os comandos da emissão para nos cumprimentar, com uma 
piada preparada – como não poderia deixar de ser: “Olá! 
Eu sou o Shawn Mendes, bem-vindos à Rádio Comercial!” 
Rapidamente, todos voltam aos seus lugares para darem 
continuidade à emissão, enquanto nós, atentos, ficamos no 
estúdio, sossegadinhos, para não atrapalhar. Todavia, o sos-
sego não existe nas Manhãs da Comercial! Seja no ar, en-
volvendo os ouvintes nos seus temas, seja fora do direto, há 
sempre algo a acontecer. Nós explicamos: enquanto, no seu 
carro, ouve música ou publicidade, Pedro Ribeiro está atare-
fado à procura do que virá a seguir. Ouvindo os áudios que 
chegam de ouvintes via Whatsapp, o alinhamento vai sendo 
criado, dando azo a algumas risadas dos locutores. E, aten-
ção, a intervenção dos ouvintes no programa das Manhãs é 
de tal forma constante que chega a ser arrepiante! Há quem 
comente bem-disposto as temáticas lançadas pela equipa, de 
frutos secos a viagens, por exemplo, e há quem corrija in-
formações proferidas, ao mais ínfimo pormenor, obrigando 
até a pesquisas na Wikipédia para certificar se a uva passa 
é um fruto seco ou não. “Os ouvintes fazem o programa. É 
maravilhoso!”, afirma Pedro Ribeiro, rindo às gargalhadas 
com alguns comentários que lhe chegam. “Os ouvintes estão 
malucos!”, assegura. 

“Os ouvintes fazem o 
programa. É maravilhoso!”, 
afirma Pedro Ribeiro

RADAR Na rua de... 13
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Por entre gargalhadas em direto, a surpresa pode ser 
grande quando dissermos que, fora do ar, os momentos são, 
na sua grande maioria, de concentração. O tempo é contado 
ao minuto e, depois da azáfama com os ouvintes, segue-se 
a calma do planeamento para os momentos seguintes: há 
blocos publicitários que têm de ser narrados, há blocos de 
informação que se aproximam. E, por falar nisso, entra Mar-
cos Fernandes para dar voz às notícias. Vindo da redação 
geral do grupo, que fica algures no meio dos corredores da 
Media Capital Radios, entra no estúdio da Comercial, com a 
sua pontualidade quase britânica. “E agora as notícias, com 
Marcos Fernandes”, diz Pedro Ribeiro. As linhas são lidas 
com rigor, da mesma forma como Paulo Miranda enuncia os 
detalhes do trânsito desde a sua pequena cabina localizada 
na outra ponta das instalações do grupo. São dois elementos 
que, embora não estejam presentes no estúdio o tempo in-
teiro, fazem parte do programa das Manhãs. 

“É um trabalho que nos obriga 
a muitas horas de pesquisa”

Concentrados, ouvindo até novas músicas que, em breve, 
estarão a passar na Comercial, a equipa das manhãs aguarda 
Nuno Markl, que chega um pouco mais tarde munido d’O 
Homem que Mordeu o Cão. Com o seu ar afável e um tanto 

ou quanto atarantado, como cantariam Os Azeitonas, Nuno 
Markl completa esta equipa de sucesso num programa que, 
apesar de todo o profissionalismo, deixa espaço para muita 
“galhofa”. “É muito divertido, sempre! A pior parte é mes-
mo acordar às horas a que acordo, mas uma vez que chego 
aqui há qualquer processo cerebral que faz com que isto seja 
só mesmo divertido. E o facto de os ouvintes agora parti-
ciparem de uma maneira mais intensa com o Whatsapp é 
mesmo interessante!”, conta-nos Nuno Markl, que prepara a 
sua rubrica fora dos estúdios, o que faz com que cada “Cão” 
seja uma surpresa para toda a equipa. Quanto à “rebalda-
ria”, Vasco Palmeirim é o primeiro a chegar-se à frente para 
desmistificar esta ideia: “De vez em quando, dou razão aos 
ouvintes quando nós, no momento, não temos noção que 
estamos os quatro a falar ao mesmo tempo. É a tal conversa 
de café, que muitos ouvintes dizem que o programa é. Na 
verdade, a analogia é muito engraçada: uma conversa de café 
onde há um lugar sempre vago para o nosso ouvinte. Nós 
queremos que o ouvinte faça parte dessa conversa. No en-
tanto, levo a mal quando me dizem que o programa é uma 
rebaldaria e nem trabalho é. É trabalho, é!”, explica Vasco. 
“É um trabalho que nos obriga a muitas horas de pesquisa, 
a acordar muito cedo e, acima de tudo, a acordar rápido! Há 
trabalhos em que a malta também acorda cedo, mas depois 
sentam-se à frente de um computador, com o seu café e a sua 
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“É muito divertido, sempre! A pior 
parte é mesmo acordar às horas 
a que acordo, mas uma vez que 
chego aqui há qualquer processo 
cerebral que faz com que isto seja 
só mesmo divertido”

dose de sono, muito solitários, e pedem para não incomo-
dar. Nós não podemos fazer isso, não podemos estar nessa 
bolha. Nós temos de abrir logo as janelas porque às 7h da 
manhã temos a responsabilidade de acordar muita gente. E 
é complicado porque nós próprios não estamos acordados 
ainda (risos)”, conta Palmeirim. 

Mas, afinal, qual é o segredo do sucesso? 

Em tudo o que tocam, é sucesso garantido! Não estamos 
a falar de super influencers do digital, nem de rockstars. A 
equipa das Manhãs da Comercial é líder de audiências, es-
gota auditórios em poucos dias – como é o caso do Xmas in 
the Night, no Altice Arena -, e põe os portugueses a cantar as 
famosas músicas adaptadas pelo Palmeirim. Mas, haverá al-
guma razão para tanto sucesso? Vasco tira-nos as teimas: “É 
uma conversa. Nós temos sempre o cuidado de colocar no 
ar temas que temos a certeza que os nossos ouvintes se vão 
identificar, temas que não são muito complicados de falar. Já 
aprendemos que as coisas “mais básicas”, que dizem respeito 
à vida de todos nós, são temas com os quais os ouvintes se 
identificam... e querem participar! Acho que uma das coisas 
boas deste programa é, de facto, a sua simplicidade. Não in-
ventamos demasiado!”, garante. “Nós, protagonistas do pro-
grama, temos sempre atenção para que não haja momentos 
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“Levo a mal quando me dizem que 
o programa é uma rebaldaria e nem 
trabalho é. É trabalho, é!”, explica
Vasco Palmeirim

que afastem demasiado o nosso auditório. Há uma lógica 
constante de proximidade. Toda a gente se identifica com o 
que falamos no ar e esse é o “segredo”... se bem que não há 
aqui segredos nenhuns! Penso que as pessoas gostam tanto 
do programa porque, simplesmente, se identificam connos-
co. Já sabem que cada um de nós tem a sua personalidade, a 
sua forma de estar e a sua piada. Aqui não há mesmo inven-
ções. É tudo muito fácil, rápido – e são quatro horas de emis-
são que passam num instante!”, assegura Vasco Palmeirim. 
Explicando ainda que todos os programas são preparados 
em reunião no dia anterior, onde se discutem temáticas que 
estão a dar que falar e que poderão fazer sentido trazer para 
o ar, desde trivialidades que se encontram na internet a in-
formações básicas sobre horóscopos, por exemplo, de modo 
a ser possível ter um plano de conversa por hora, Vasco des-
creve o programa das Manhãs numa única expressão: “Tudo 
pode acontecer!”

Já Elsa Teixeira, a “nova” voz das manhãs, tem conquis-
tado a atenção dos ouvintes pela sua honestidade em direto. 
“Tem sido muito divertido! Eu vim para a Comercial como 
produtora, um mundo novo após a minha experiência na 
Cidade FM, mas estava a adorar. De repente, a Vera Fernan-
des resolve ter um filho e dizem-me “Elsa, vais tu!”. Claro 
que fui um bocado a medo porque são as Manhãs da Co-
mercial e é uma grande responsabilidade! Mas, depois, sen-
tei-me aqui com eles e, de facto, é um trabalho que nos per-
mite estar na galhofa! Eu sinto-me como se estivesse num 
jantar de amigos e, muitas vezes, digo coisas que eu diria aos 
meus amigos – mas digo para milhares de pessoas! (risos) É 
um defeito meu!”, conta-nos Elsa. “Eu depois penso que não 
deveria ter dito aquilo, mas eu sou assim. Eu não poderia 
ser de outra forma, porque estaria a mentir. Acho que temos 
de lidar bem com isso, temos de rir, rir da vida, rir de nós 
próprios. É um bom exercício!”, acrescenta. Sem saber ainda 
o que o futuro lhe reserva, Elsa assume que trabalhar com os 
“senhores das manhãs” tem sido uma experiência incrível. 
“Quando eu estava na parte da produção, eles diziam que 
eu mandava neles e mandava no programa: mentira! (risos) 
Mas agora que estou no outro lado, percebo que aquelas 
coisas que me faziam confusão, que me obrigavam a dizer 
“despachem lá com isso”, é impossível de controlar. Se fosse 
tudo muito certinho não tinha piada!”, garante.

Piada. A base de todo um programa que não é humorís-
tico, mas que põe o país a rir. Das loucuras dos sonhos do 
Markl às loucuras das músicas do Palmeirim. Das loucuras 
em forma de piada seca do Pedro às loucuras da vida da 
Elsa (e da Vera também). Estamos a escrever “loucuras” 
muitas vezes, não estamos? Não há nenhuma mensagem 
nas entrelinhas... ou será que há? 
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A Bordallo Pinheiro apresenta o terceiro 
lançamento da Coleção WWB, assinada
por criadores reconhecidos 
internacionalmente e composta por 
Edições Especiais Numeradas e Limitadas.

135 exemplares vendidos exclusivamente por subscrição.

Diâmetro aproximado da peça: 61 cm.

QUIMERA
by Alexandre Farto
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Tão medricas somos
POR Paulo Brandão

RADAR  Opinião

H á sete anos que não tenho carro. Quase não como 
carne e no prato pouco peixe rabeia. Diminuí o con-
sumo em geral e as únicas árvores que derrubo estão 

nos livros que compro e nas estantes que os suportam. Não 
é que tenha uma consciência plena de como ser melhor am-
bientalmente. O lixo não o trato lá muito bem, pois a rigorosa 
separação nem sempre é tão rigorosa quanto gostaria.

Gostava muito que o meu país fosse como Utrech, na 
Holanda. Em frente a minha casa há um liceu. Não vejo um 
único aluno a chegar de bicicleta. Há mesmo um parque au-
tomóvel no interior da escola para professores e funcionários. 
Como é possível? Em Utrech há mais bicicletas do que carros. 
Os bebés vão de bicicleta, confortáveis, junto ao peito do pai 
ou da mãe ou num cesto catita. E lá chove muito e está frio e 
ninguém pensa nas otites ou nas quedas, pois os seus habi-
tantes são cuidadosos e informados e vivem em comunidade, 
respeitando o seu espaço e o dos outros. Espreitem a entrada 
de um prédio habitacional em Utrech e lá estão as bicicletas e 
os carrinhos de bebé muito bem tratados e alinhados.

Não me parece que vá lutar ou queira transformar a minha 
realidade, pois isso não depende só de mim e eu até queria 
convencer os amigos e as pessoas que no norte da Europa é 
que é, que lá faria mais do que faço e que aqui mesmo, no meu 
Portugal, todos devíamos ser mais cuidadosos e verdadeiros. 
Em Estocolmo, na Suécia, os jardins têm afixados os horá-
rios de rega e os canais placas indicativas da profundidade das 
águas. Cá seria visto como algo de engraçado e tonto.

Bom, o outro conta. Mas nós, portugueses, não vivemos 
mais em comunidade. Viemos quase todos para o litoral e 
já não sabemos apanhar os cogumelos comestíveis dos bos-
ques ou onde encontrar espargos. A nossa dieta vem agora 
embalada em plástico. A nossa linguagem está mais pobre 
e se dizemos dormidos, cibo ou ponto de pérola ninguém 
sabe o que é. As casas têm preços inimagináveis e não há so-
lução. As universidades, na sua maioria, são um passatempo 
para chegar ocupado até aos 30 anos. A violência doméstica 
é assustadora e a saúde mental uma miragem.

Hoje dormi pouco. Aceito que a minha higiene do sono 
está em falta. E que por isso escrevo de mau humor. Este 
é um texto que nada acrescenta. Estou, digamos, a pensar 
alto. Vou ler o Ai Weiwei e a sua entrevista ao Expresso e ele 
diz ser inimigo do Estado. Devíamos todos ser inimigos do 
Estado pela ação, como ele o é. Devíamos ser inimigos do 
Estado melhorando a nossa qualidade de vida sem esperar 
nada do Estado. Em comunidade. E nós e eu e a minha rua 
somos muito pouco. Podíamos talvez ser mais. Não esperar 
que o Estado nos compre bicicletas, proíba o plástico, autori-
ze mais e mais zonas verdes ou permita que mãe ou pai fique 
os três primeiros anos de vida de licença, junto do filho ou 
filha acabado ou acabada de nascer.

Há coisas que levam tanto tempo. Mas as leis, a vergo-
nha, o viver em sociedade, o politicamente correto não quer 
saber do Ambiente, da Ecologia ou dos Animais. Tão me-
dricas somos.

A terra a mingar e nós aqui preocupados com o jantar, as 
batatas e o bacalhau para o próximo natal. Com gestos ver-
ticais e outros raciocínios podemos sempre mudar um pou-
co: dá para pensar tudo em papel reciclado ou em plástico 
reformado vindo do fundo dos mares ou vamos continuar a 
ser medricas? 

Sobre o autor
Diretor artístico do 
Theatro Circo.
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