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não hesita em comparar Eindhoven 

a uma “pequena Berlim”.

Nas bocas de Eindhoven anda 

também um novo restaurante, The 

Fat Angel. Abriu em Novembro de 

2016 e arranjar reserva é muito di-

fícil, repetem-nos. Para o jantar, 

confi rma o proprietário, o portu-

guês Pedro Ferrão. Tem tudo a ver 

com o próprio ritmo de vida dos 

holandeses, explica, ele que vive 

há 17 anos a poucos quilómetros 

de Eindhoven: tiram pouco tempo 

para almoçar e valorizam mais o 

jantar. “Vêm às 18h e podem sair 

à meia-noite. É muito difícil traba-

lhar. Se rodo uma ou duas mesas 

por noite é uma sorte.” Aqui em 

Eindhoven, nos últimos anos, apa-

receram, aliás, vários restaurantes 

de fi ne dining, sublinha — na ver-

dade, existem vários restaurantes 

com estrelas Michelin na cidade e 

redondezas. 

“Foi há cerca de três anos que 

começaram a aparecer coisas mais 

inovadoras aqui”, recorda, até en-

tão era tudo “mais tradicional”. 

Por isso, confessa, nem sequer 

tinha interesse em instalar-se em 

Eindhoven. “Pessoalmente, não me 

atraía, não era muito bonita, faltava-

lhe carisma.” Tinha o restaurante 

em Valkenswaard, perto de casa, 

e estava satisfeito. Nos seis anos de 

funcionamento, o Vida Pura ganhou 

fama: no ano passado foi apontado 

para estrelas Michelin — e os pro-

prietários do hotel para estadias 

longas The Little Grand, aberto há 

ano e meio, eram clientes. Propuse-

ram-lhe tomar conta do espaço que 

tinham e cinco minutos depois da 

reunião o negócio estava fechado. É 

que, entretanto, “as pessoas tenta-

ram dar nova vida à cidade”. 

Valerie Fick, da família proprie-

tária do The Little Grand, parece 

concordar. “Antes, tinha de ir a 

Amesterdão ver os amigos de lá. 

Agora são eles que querem vir”, 

conta. Ela, que sempre viveu em 

Eindhoven, trabalha no hotel que 

é, sobretudo, “uma casa com ser-

viço de hotel”, resume. “A nossa 

ideia principal é que as pessoas se 

sintam em casa, é proporcionar um 

ambiente acolhedor.” 

Não querem ser maiores, querem 

ser os melhores para os lucky seven. 

Porque são apenas sete os aparta-

mentos: cada é um mundo à parte, 

sofi sticação discreta e autónomo. 

Mas quem quer autonomia quando 

se tem Marcel, o mordomo, para tra-

tar de tudo? “Cozinho, lavo roupa, 

vou de helicóptero buscar clientes 

a Amesterdão, vou fazer compras 

com os hóspedes”, descreve com 

bom humor evidente, na sua pose 

de modormo “moderno” — alto, 

magro, calças escuras, camisa às 

riscas, laço castanho de cabedal, 

sapatos castanhos pontiagudos. 

Está 24 horas ao serviço, mas diz 

que “é um passatempo”. Do que 

mais gosta é do facto de os clientes 

voltarem — dá-lhe a oportunidade 

de ainda prestar um serviço “mais 

personalizado”.

Pedro Ferrão também reconhe-

ce a nova dinâmica da cidade, que 

vai desde a nostalgia dos espaços 

da Philips — “muitos aproveitados 

para festas techno”, um estilo muito 

popular em Eindhoven, rampa de 

lançamento de muitos DJ conheci-

dos, incluindo o DJ Tiesto —, aos vá-

rios espaços para concertos, sem 

esquecer a Stratumseind, conside-

rada a mais longa rua de bares do 

país — cerca de 40. Aí concentram-

se os mais jovens (e esta é uma ci-

dade universitária), e se queremos 

conhecer um pouco da antiga Ein-

dhoven é o caminho a percorrer, e 

não só porque se passa pela igreja 

neo-gótica de Santa Catarina (sé-

culo XIX). Há várias casas antigas, 

embora se possam perder entre ou-

tras mais recentes — os rés-do-chão 

transbordam em esplanadas para a 

rua. O Bergen é outro dos bairros 

antigos onde a noite se vive, mas aí 

por uma faixa etária mais elevada. 

Tem o charme mais reconhecível 

de outras cidades holandesas, com 

uma arquitectura mais tradicional, e 

uma oferta ecléctica. Uma caminha-

da pela rua Kleine Berg é eloquente: 

galerias de arte e lojas com toda a 

parafernália de merchandising pop, 

bares, cafés e restaurantes (italia-

nos, franceses, turcos, japoneses), 

pastelarias e livrarias, lojas de mú-

sica e da Apple. 

Sim, Eindhoven não é a “rapariga” 

mais bonita. No entanto, oferece-se 

facilmente ao visitante, que cami-

nhando pode desfrutar de um certo 

cosmopolitismo longe de multidões. 

E está sempre pronta a surpreender-

nos — seja nas inesperadas esplana-

das da Praça do Mercado, com a es-

tátua de Frits Philips a lembrar-nos 

a luz da cidade, seja nos chamados 

Flying Pins, da dupla Claes Olden-

burg e Coosje Bruggen, que trans-

formaram o fi nal de uma avenida 

numa pista de bowling. E sente-se 

uma certa vibração no ar. Aquela 

que deu luz à cidade e ao mundo 

e que parece ter inspirado o novo 

logótipo da cidade, semelhante aos 

fi lamentos de carbono das lâmpadas 

antigas, que simboliza a energia cria-

dora da cidade. Este logótipo, ver-

melho, não é apenas institucional, é 

aberto a todos os que em Eindhoven 

o queiram utilizar. É de todos. Como 

Eindhoven. “Ninguém é daqui, mas 

todos aqui pertencem”, diz-nos Erik. 

Aqui, onde nada se perde e tudo se 

transforma.

A Fugas viajou a convite do Turismo 

de Eindhoven e da Transavia
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O Glow Festival, em 
Novembro, é um dos grandes 
acontecimentos 
de Eindhoven. No ano passado, 
teve 740 mil visitantes
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