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JORNAL SPORTING – Como
analisa o fenómeno do
stand-up comedy, do qual

foi percursor em Portugal?
PEDRO TOCHAS – Acho que
faltavam comediantes e um
humor para a nova geração. Já
não havia um fenómeno de
identificação e linguagem. O
Herman José ou o Raul
Solnado são nomes grandes,

A maior qualidade do Pedro Tochas é... ser
paciente.
O maior defeito é... gostar imenso de
dormir.
Para se ser feliz, é preciso... fazer o que se
gosta.
Os tempos livres são para... curtir.
Os seus amigos são aqueles que... não
esperam muito de mim.
O que o faz rir é... a vida.
E chorar... também é a vida.
Portugal é um país... projecto de um país.
A comédia é... amor.

Pedro Tochas:

“Faltava um humor
para a nova geração”

Assume-se como cómico e aventureiro

e é a imagem de marca da Frize. Pedro Tochas

considera que o stand-up abriu as “portas”

aos jovens humoristas nacionais

Trindade, é mesmo só para
adultos?
 – Sim. Tentei fazer comédia
para adultos, quer ao nível das
referências e dos medos que
normalmente existem quando
o tema é sexual. Quis falar de
sexo e dos comportamentos
das pessoas de uma forma
aberta. Falo de situações
caricatas que acontecem nas
relações entre duas pessoas,
mas é um espectáculo para
adultos, porque a linguagem é
para maiores de idade.
– É a imagem de marca da
Frize. Foi um conceito que
correu bem?
– Foi uma surpresa, porque o
objectivo era vender água com
gás a um público-alvo dos 20/
30 anos. Houve um fenómeno
muito grande devido à
mensagem “Estou que nem
posso”, e os mais velhos
aderiram também à água Frize.
Houve um estudo engraçado
sobre o anúncio em que 80%
das pessoas disseram que
detestavam o anúncio mas
também bebiam a água Frize.
– Projectos futuros?
– Quero continuar a trabalhar
nesta área e fazer
espectáculos ao vivo.
Não sou um bon vivant, mas
quero curtir um pouco com o
humor que faço actualmente.
Gostava de experimentar
cinema, pois é o único meio
que não conheço.
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mas a “malta” nova já não se
identifica com o tipo de humor
que fazem. Criou-se uma
lacuna e a nova geração
abraçou os novos humoristas.
– Quando é que percebeu que
tinha jeito para fazer rir as
pessoas?
– Foi muito tarde. Estava na
Universidade a estudar
Engenharia Química, e, certo

dia, vi uma reportagem na tv
sobre os artistas de rua. Achei
piada àquela imagem
romântica, dos artistas
andarem pelo mundo com uma
mochila às costas apenas para
fazer rir os transeuntes. Resolvi
ser malabarista, mas como
tecnicamente não era muito
bom, comecei a fazer umas
palhaçadas. O stand up surgiu
porque fiz um curso de humor
em Inglaterra, e, mais tarde,
estive ligado a uma companhia
teatral. Quando voltei a
Portugal, concorri para fazer
umas horas de animação em
Coimbra e depois na sala/bar
do Teatro da Trindade. Tenho
noção de que não sou um

cómico mainstream
(“popular”). A
maioria das

pessoas não conhece sequer o
meu nome, só sabem que sou
o “gadelhudo” da água Frize.
Mas, felizmente, comecei a ter
um público fiel, e, actualmente,
tenho vários espectáculos
agendados.
– Como surgiu o bichinho da
representação?
– Nunca tinha feito nada ligado
ao teatro. Aprendi uns truques
de malabarismo, mas, como
não era o meu forte, tive de
procurar alternativas. Gosto de
fazer espectáculos ao vivo.
Tenho um espectáculo de
mímica e teatro corporal na
rua, mas gosto de
experimentar diferentes
orientações do humor.
– O espectáculo “Maiores de
18”, em exibição no Teatro da

“Sou accionista a tempo inteiro”
O teatro é... o meu ganha-pão.
O futebol é... paixão.
O Sporting é... o Clube da minha vida. Sou
accionista a tempo inteiro e isso é muito
importante (...risos).
Para si, o grande jogador do Sporting foi...
a dupla Manuel Fernandes/Jordão.

‘Sofro muito com os jogos, mas não posso ver
o Sporting com o meu pai porque ele tem aquele
nervoso miudinho e não deixa ninguém tranquilo...’

> 21 DE NOVEMBRO
Houve treino do futebol sénior.
Miguel Garcia está em dúvida
para o jogo com o V.
Guimarães. Beto e João Alves
não treinaram no relvado.
Artur Agostinho fez uma
conferência no Auditório do
Estádio.

> 22 DE NOVEMBRO
A equipa de futebol sénior
cumpriu um dia de folga.
Em boxe, o Sporting venceu o
apuramento para a Taça de
Portugal.

> 23 DE NOVEMBRO
Rogério de Brito surgiu nos
jornais a dizer que o Sporting
não quer vender Liedson e
Douala.
Balacov visitou o “Mundo
Sporting”.
Realizaram-se dois treinos da
equipa de futebol sénior, na
Academia.
Decorreu, no Bessa, o jogo de
andebol Boavista-Sporting. Os
“leões” venceram, por 32-23.

> 24 DE NOVEMBRO
Balacov almoçou com o
Núcleo de Leiria.
Beto não jogará com o Vitória
de Guimarães. João Alves e

>> DIÁRIO DA SEMANA
Hugo fizeram trabalho de
ginásio. Os restantes
jogadores treinaram, pelas
15h30, no Estádio José
Alvalade.

> 25 DE NOVEMBRO
A equipa sénior de futebol
treinou, de manhã, na
Academia.
Realizou-se a “Noite Verde” da
Batalha com a presença de
muitas figuras do universo
sportinguista. Custódio e João
Moutinho receberam o Prémio
“Rugidos de Leão”.

> 26 DE NOVEMBRO
Em andebol, o Sporting jogou
com o FC Gaia.
Para o Nacional de juniores, o
Sporting defrontou o Alverca.
Em futsal, o Sporting jogou
com a Fundação J. Antunes.
Beto não foi convocado para o
encontro com o V. Guimarães e
houve treino, às 10 horas, na
Academia.

> 27 DE NOVEMBRO
O Sporting defrontou o V.
Guimarães para a I Liga de
Futebol.
Em juvenis e iniciados, o
Sporting jogou com o Cultural
da Pontinha.


