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Uma refeição
e um corte
de cabelo no
salão de amigo

COMEDIANTEESTUDOUNA‘CIDADE
DOSESTUDANTES’, QUEDIZ
TER-LHEFICADONOCORAÇÃO

A“comida caseira e muito
saborosa” que desfrutava
no restaurante Zé Manel
dos Ossos, e que diz ser
algo único, é uma das suas
alegrias. Hoje em dia vai de
propósito a Coimbra para
cortar o cabelo no salão
do seu amigo, Carlos Gago,
“considerado um dos cinco
melhores cabeleireiros por
uma marca de beleza”, revela. Por estes motivos, voltar à cidade dá-lhe a possibilidade de recuperar momentos, entre eles estar
com o amigo no restaurante de que tanto gosta. n

PEDRO
TOCHAS

CIDADE PARA PASSEAR
DIZ TER SIDO UM
BOM ESTUDANTE e
frequentador assíduo da Biblioteca Joanina,
um espaço, afirma, recheado
de cultura. Recorda a data em
que organizou uma visita ao
Museu de História Natural à
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seio pela praça da República e
pela baixa. Para terminar o dia,
um corte de cabelo no salão do
seu amigo cabeleireiro (“só por
marcação, que ele é uma pessoa muito ocupada”) e um jantar retemperador no Zé Manel
dos Ossos. n

noite e às escuras.“As pessoas
andavam lá com as lanternas e
era muito engraçado descobrir
assim todo o museu”. Se tivesse de convencer alguém a visitar Coimbra, incentivava uma
ida ao museu e à Biblioteca
Joanina e aconselhava um pas-
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PEDRO
TOCHAS
TEM 46 ANOS.
NASCEU
EM AVELAR

“ACONSELHO
UM PASSEIO
PELA PRAÇA
DA REPÚBLICA
E PELA BAIXA
DA CIDADE”
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pria universidade com alguma
nostalgia e não deixa de falar
das quintas-feiras académicas, da queima das fitas e de
semanas inteiras de festa que
se viviam nos anos 90. Na altura da faculdade “criávamos
uma ligação diferente com as
pessoas porque não havia internet, falávamos uns com os
outros” e o sítio de eleição
para todos se encontrarem
era na praça da República,
pois “não se precisava de
marcar nada com ninguém”,
sublinha.
O comediante não esconde
todo o carinho que sente por
Coimbra, cidade que afirma estar-lhe no coração. n
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“TÍNHAMOS
UMA LIGAÇÃO
DIFERENTE,
PORQUE
NÃO HAVIA
INTERNET”

PEDRO CATARINO

COMEDIANTE, MALABARISTA E JURADO EM PROGRAMAS DE TALENTOS, Pedro
Tochas é um autêntico fenómeno. Falou com a ‘Sexta’ depois de chegar dos Estados
Unidos, onde compareceu
num workshop e numa convenção de oradores que costuma frequentar.Também esteve
na Comic-Con, o “momento
mais divertido” da sua viagem.
No momento da conversa estava entusiasmado porque tinha acabado de passear os
seus cães, Mike The Dog e Pipoca The Dog. Percebe-se, pelo
tom de voz do artista, que os
cães são uma grande companhia e que os trata como se
fossem da família.
Nasceu em Avelar, concelho de Ansião, e estudou engenharia química na Universidade de Coimbra, cidade
onde diz ter as suas memórias mais bonitas.
Refere-se à cidade e à pró-

O RESTAURANTE ZÉ MANEL
DOS OSSOS É UM ESPAÇO
DE ELEIÇÃO DE PEDRO TOCHAS

RICARDO ALMEIDA

“TENHO MEMÓRIAS
MUITO BONITAS
DE COIMBRA”

