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CHAD GALLAGHER NOS CONTOU TUDO SOBRE 
O SEU NOVO ÁLBUM E SUA NOVA FASE MAIS 

INTIMISTA: “MANTER ALGUMAS COISAS DA 
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um
novo
chad

O  cantor  surpreendeu  seus  fãs  após  algumas  
declarações  e  logo  em  seguida lançou seu novo 
álbum, “The Ark”, que está incrível. Batemos um 
papo com o boy e o impossível aconteceu: ficamos 
ainda mais apaixonadas por ele!

Por Victória Albuquerque | Arte Vanessa S. Marine | Fotos Alex Iby

capa
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Chad Gallagher é um dos ídolos 
pop mais famosos do momen-

to. Com 3 álbuns lançados, mais de 
650 mil cópias vendidas e mais de 1 
bilhão de visualizações no Youtube,  
o  garoto  já  adorado  por  todo  o  
Brasil,  alcançou  fama  internacional, 
ganhando vários prêmios no  mundo 
da  música. Hoje, Chad está entre os 
100 homens mais sexys do mundo, e 
é referência na música pop, mas nem 
sempre foi assim. 

Durante a infância, o menino era o 
patinho feio tímido que vivia escon-
dido em casa,  compondo  músicas  
a  respeito  das  suas  notas  verme-
lhas  na escola enquanto sofria com 
as brincadeiras das suas duas irmãs. 
Quando completou 9 anos,  o  pai  
notou  que  o  filho  tinha  talento  
musical  e  resolveu  colocá-lo  em au-
las  de  violão  e  canto. “Ele  [meu  
pai]  me  ouviu  cantando  baixi-
nho  uma  vez, quando eu pensei 
que ninguém estava em casa, e me 
perguntou se eu queria estudar 
música” e Chad, obviamente e para 
a nossa sorte, disse sim! “Eu era mui-
to tímido para tomar a iniciativa de 
pedir para os meus pais pagarem 
aulas de canto para mim, então se 
meu pai não tivesse me pegado no 
flagra naquele dia eu jamais seria 
quem sou hoje”, completa o astro 
teen. 

Depois  de  muito  estudo,  garra  e  ta-
lento,  o  menino  assinou  aos  13  anos  

um contrato com a G&H Records e 
lançou seu primeiro álbum, Chad G. 
Na época, o  CD  foi  vendido  como  a  
promessa  da  nova  fase  da  música  
nacional,  e a gravadora  não  estava  
mentindo. Desde  então,  Chad  Galla-
gher  só  fez  mais  e mais  sucesso  e  
hoje  é  conhecido  como  o  príncipe  
pop  nacional,  mesmo  já tendo se 
aventurado por vários gêneros musi-
cais (inclusive o indie rock!).  

Além  de  toda  a  beleza  e  charme,  
Chad  também é  conhecido  por  pre-
servar  a vida  pessoal  dos  holofotes.  
Em  todas  as  suas  entrevistas  duran-
te  a  sua carreira, o garoto sempre se 
esquivou de perguntas pessoais, fo-
cando na divulgação de seu trabalho. 
Porém anos se passaram e o cantor 
parece ter mudado  de  ideia.  Recen-
temente,  Chad  fez  declarações  so-
bre  sua intimidade, causando enor-
me alarde na mídia, e, poucos meses 
após o episódio, lançou o álbum The 
Ark, com letras mais intimistas, que 
revelam o Chad Gallagher que nunca 
imaginávamos conhecer.  

Em  entrevista  exclusiva  a Catch 
Me,  o  astro nos  conta  um  pouco 
mais  sobre  essa  nova  fase  de  car-
reira  e  de  vida.  Está  pronta  para  sa-
ber  um pouco mais sobre esse novo 
Chad? Então vem!
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Seu  novo  álbum,  The  
Ark,  destoa  um  pouco  
da  música  pop  que  
você vinha fazendo nos 
trabalhos anteriores, 
tendo uma pegada mais 
folk.  Por que a mudan-
ça?  
Gosto  de  me  arriscar  
em  novos  estilos  mu-
sicais.  Eu  sempre  volto  
para  a  música  pop,  que  
é  onde  meu  coração  
está,  mas  eu  gosto  sim  
de  tentar  coisas novas.  
Eu  nunca  tinha  feito  
algo  puxado  para  o  
folk  ainda,  e  nos  últi-
mos tempos  foi  o  estilo  
musical  que  mais  me  
permitiu  dizer  o  que  
eu  estava sentindo no 
momento. Conversei 
com  meus  produtores,  
apresentei as minhas 
ideias,  eles  adoraram  e  
começamos  a  trabalhar  
nele. A  repercussão  está 
sendo muito boa entre a 
crítica e meus fãs, então 
estou bem satisfeito. 

Como foi o processo de 
produção desse álbum? 
Foi maravilhoso! A pro-
dução dele fluiu de forma 
muito natural. Foi o CD 
mais rápido que já fiz até 
hoje. Ficava na gravadora 
o dia inteiro. Meu empre-
sário tinha que  bater  na  
porta  do  estúdio  para  

lembrar  que  eu  precisa-
va  voltar  pra  casa (ri-
sos). Tive a oportunidade 
de trabalhar com gente 
incrível também, com 
quem eu nunca tinha 
trabalhado antes. Ama-
dureci muito profissional-
mente nesse CD. 

A  maioria  das  músicas  
foi  você  quem  escre-
veu  dessa  vez. O  que  
te  deu inspiração para 
compor tanto? 
Eu  sempre  gostei  de  
compor,  mas  isso  não  
significa  que  eu  compo-
nho  bem (risos).  Para  o 
The  Ark  eu  tinha  muita  
coisa  pra  dizer,  então  
as  letras  foram vindo  de  
maneira  muito  natural.  
Disse  coisas  que  sempre  
quis dizer,  mas nunca 
tinha me permitido. 

Mas suas músicas dos 
álbuns anteriores ti-
nham muito sentimento 
também... Elas não eram 
sobre você? 
Eram sim. Meus outros 
trabalhos também eram 
sinceros, mas eu falava 
sobre sentimentos  gerais,  
que  todo  mundo  vive  
ou  vai  viver,  não  neces-
sariamente sobre coisas 
que eu sinto e pouca gen-
te sente também.

The Ark significa “a arca” 
em português. Você 
mesmo escolheu o nome 
do álbum? E por que 
uma ovelha na capa? 
Fui eu mesmo quem esco-
lheu, sim. Gosto do con-
ceito da arca de Noé, que 
abrigou todos os tipos de 
animais para salvá-los do 
dilúvio. Esse novo álbum 
foi pensado para abrigar 
todo o tipo de gente, todo 
o tipo de estilo, etc. Ele é 
acolhedor. A ovelha é por-
que eu me sinto um pou-
co a ovelha negra da famí-
lia (risos). Por ser artista e 
tudo mais. No caso de The 
Ark é uma ovelha branca 
em meio a cores... Tipo, ela 
está sendo inundada por 
várias coisas positivas que 
vem do mundo.

Você  costumava  ser  
um  cara  bem  reserva-
do,  mas  recentemente  

está  se abrindo mais nas 
entrevistas. O que te fez 
mudar?  
Eu  passei  os  últimos  me-
ses  sendo  entrevistado  a  
todo  momento  para  o do-
cumentário  de  uma  ami-
ga,  então  eu  acabei  fican-
do  mais  desinibido.  Até 
porque era o único jeito de 
sobreviver aos questioná-
rios dela. (risos) 

Essa  história  do  docu-
mentário  deu o  que  fa-
lar!  Nós  soubemos  que  
você ajudou essa garota 
mesmo sem conhecê-la. 
Como foi que isso rolou?  
Ah,  ela  é  grande  amiga  
do  meu  produtor  musical,  
e  eu  achei  que  seria in-
teressante fazer esse favor 
quando ele me pediu. Acho 
que queria fazer uma boa 
ação antes de morrer. E 
depois que você conhece 
a Mia, não tem como não 
querer ficar próximo a ela.  

Você se descreveria como 
um cara romântico? Fa-
ria alguma loucura por 
amor? 
Se eu disser que não,  meus 
amigos vão rir da minha 
cara. Então sim, eu sou um 
pouco romântico. E sobre 
a loucura por amor... Talvez 
a maior loucura que eu  
tenha  feito  foi  por  amor  
a  mim.  E  não  porque  
eu  sou  egocêntrico!  Mas 

quando eu dei aquela 
coletiva de imprensa no 
último mês, aquilo me 
libertou de uma  forma  
totalmente  nova.  Foi  a  
coragem  que  eu  preci-
sava para  finalmente ser 
livre.  

Sobre a Mia (a garo-
ta do documentário), 
sabemos que ela era 
muito sua fã antes de se 
conhecerem e hoje vo-
cês são muito próximos. 
Seria possível que isso 
acontecesse com outra 
fã também?
Eu  não  faço  restrições  
ao  conhecer  gente  
nova,  e  acho  completa-
mente  possível ser ami-
go de uma fã. Até porque 
isso já rolou e foi incrível. 
Pode acontecer de novo 
sim, por que não?

Nós  demos  a  você  
total  liberdade  para  
as  fotos  dessa  edição,  
e  então você decidiu 
esconder seu rosto em 
todas elas. Porquê? 
Não quero matar seus 
leitores! (risos) Brinca-
deiras a parte, meu ros-
to já é bem conhecido  
por  todo  mundo.  Esse  
álbum  é  mais  intimis-
ta,  queria  que  os  fãs 
conhecessem essa outra 
parte minha. 

É evidente que você 
está numa fase diferen-
te da sua vida e quis 
se abrir mais com seus 
fãs, mostrando sua 
vida pessoal, além da 
profissional. Por que 
essa mudança repenti-
na? 
A  gente  cresce  e  tem  
coisas  que  começam  
a  deixar  de  fazer  sen-
tido.  Manter algumas 
coisas da minha vida 
pessoal em segredo 
parou de fazer sentido 
para mim. Como cantor, 
eu me tornei porta voz 
de muitos outros  jovens 
através da minha  mú-
sica, que encontraram 
nas  minhas letras for-
mas de dizer aquilo que 
eles  não  conseguiam  
fazer  sozinhos.  Senti  a  
necessidade  de  ser esse  
porta-voz  não  apenas  
através  da  música,  mas  
das  minhas  palavras  e  
das  minhas declarações 
e da minha vida. Isso me 
libertou, é maravilhoso e 
faz tudo valer a pena.

Manter 
algumas coisas 

da minha 
vida pessoal 
em segredo 

parou de fazer 
sentido para 

mim.  

“
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1. Com quantos anos ele co-
meçou a sua carreira? 
A. 11 
B. 16 
C. 13 

2. Qual é a cidade natal do 
pai dele? 
A. Mercúrio 
B. São Paulo
C. Londres 

3. Chad tem duas irmãs, 
qual o nome delas? 
A. Nina e Adelaide 
B. Adele e Marina 
C. Adelaide e Marina 

4. Onde fica a mansão de fé-
rias dele? 
A. Búzios 
B. Nova York 
C. Angra dos Reis 

5. De qual outro cantor 
Chad roubou a namorada? 
A. Tiago Iorc 
B. Noah Friedman 
C. Alex Turner

Recentemente Chad 
foi flagrado em com-
panhia de uma garo-
ta chamada  Mia. A  
garota  estava  pre-
cisando  de  ajuda  
para  conseguir  uma  
bolsa  na  faculdade 
que  queria  cursar.  
Eles  ficaram  duran-
te  meses  gravando  
o  documentário  que 
garantiria a vaga dela 
na Universidade e o 
cantor ajudou sem 
pestanejar. Um fofo!

QUEM É MIA?
VOCÊ CONHECE O CHAD?

NOME COMPLETO
CHAD GALLAGHER

 
DATA DE NASCIMENTO

27/07/1995 

COR DOS OLHOS
MEL 

ALTURA
1,92 CM

SEGREDOS
UMA TATUAGEM NA 

PERNA 

COMIDA
QUALQUER COISA FEITA 

PELA MIA 

ÍDOLO
SEU PAI

ESTILO MUSICAL FAVORITO 
BRIT POP

CHAD+

Lançado em janeiro de 2016, The Ark 
veio com uma proposta mais intimista, 
mostrando um lado do Chad Gallagher 
que até então não conhecíamos. O ál-
bum tem uma pegada folk e vem com 12 
faixas deliciosas. O clipe do primeiro si-
gle do álbum vai ser lançado no mês que 
vem, mas você já pode conferir o lyric vi-
deo no canal da gravadora no Youtube!

RESPOSTAS: 1.C - 2.C - 3.A - 4-C - 5.B
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As  mulheres  são  de Vênus,  os  homens  são  de  Marte  e  
os  famosos que mais amamos são de Mercúrio!

Você já deve ter repara-
do que muitos ídolos 

do momento vêm de uma 
pequena ilha chamada 
Mercúrio, no estado do 
Rio de Janeiro, não é? As-
sim com o planeta, a cida-
dezinha é lotada de as-
tros, mas isso não é mera 
coincidência! A história 
do local explica o porquê 
disso.  

Mercúrio foi por muito 
tempo território de An-
gra dos Reis, assim como 
Ilha  Grande, se  tornando  
independente  só  por  
volta  dos  anos  70. Na 
década   seguinte,   o   em-
presário   co-fundador   de   
várias   empresas voltadas 

ao show business, Edvart 
Gallagher, se mudou da  
Inglaterra para  o  Brasil,  
se  apaixonou  por  Mercú-
rio  e  começou  a  investir  
na infraestrutura  da  ci-
dade  com  a  intenção  de  
transformá-la  em  uma 
metrópole. A partir daí a 
pequena ilha começou a 
se destacar na indústria 
do entretenimento, reve-
lando grandes talentos, e 
atraindo artistas que que-
riam tentar alavancar suas 
carreiras. 

Desde então, Mercúrio só 
vem apostando cada vez 
mais na  indústria áudiovi-
sual – para a nossa sorte –, 
se sobressaindo em com-

paração a  outras  cidades  
(até  mesmo  internacio-
nais),  sendo  chamada  
por muitos de “Hollywood 
brasileira”. 

É  por  isso,  então,  que  
o  lugar  é  o  berço  de  
tantos  famosos  que ama-
mos. Tudo  graças a  al-
guém que viu  um futuro  
na ilha e resolveu trazer 
grandes empresas que 
produzem as bandas, no-
velas, filmes, séries e tudo 
mais que tanto amamos 
ver. Amém, Edvart Galla-
gher! Aliás, reconhece esse 
sobrenome? Exatamente, 
Edvart é tio do Chad!

Só  o  nome  da  cidade  em  si  já  é  muito  pe-
culiar,  e  a  pergunta  mais recorrente  sobre  o  
local  é “por que ‘Mercúrio’?”.  Para  a  tristeza  de 
alguns, a história por trás do nome da cidade 
não tem nada a ver com o  planeta.  A  verdade  
é  que  o  bandeirante  que  descobriu  o  local  
era devoto de São Mercúrio (santo cristão cujo 
nome significa “que ama o pai”), então deu à pe-
quena ilha esse nome.

por que
"mercúrio"?

A Hollywood 

BrasileiraBrasileira

Por Victória Albuquerque | Arte Vanessa S. Marine
Fotos Lance Asper, Nitish Muna e Christopher Schulz

viaje!
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ALGUMAS DAS ESTRELAS DE MERCÚRIO 

A  cidade  tem  uma  população  total  de  278  mil  
habitantes  e alguns  deles  nós conhecemos muito 
bem: 

 NOAH  FRIEDMAN –  o  badboy  mais  queridinho  
da  música  indie  estourou  nas  rádios  ao lançar seu 
maior sucesso, Lady Di. Até hoje as pessoas pergun-
tam se tal Diana citada na letra  da  música  é  mesmo  
inspirada  em  uma  ex-namorada  do  boy,  mas  o  
cantor  nunca confirmou ou desmentiu nada. Conta 
pra gente e mata a nossa curiosidade, Noah! 

 LETÍCIA JUNG – filha de coreanos, a cantora con-
quistou o Brasil com seu estilo e voz ao abrir shows de 
vários artistas internacionais no último ano. Depois 
de lançar  alguns singles,  Jung  revelou  recentemen-
te  que  fará  parte  de  uma girlgroup  em  2017,  mas  
não  disse  nada  mais  do  que  isso.  Mal  podemos 
esperar para saber mais novidades!  

 CATHERINE  VIEIRA –  modelo, it  girl  do  momen-
to,  e  maior  socialite  que  a  gente respeita, a garota 
arrasa com seu cabelo colorido e bronzeado sempre 
em dia – temos aqui uma nova Adriana Lima? É im-
possível não se inspirar e pirar nos looks da gata. 

 CHAD  GALLAGHER –  capa  da  nossa  edição,  
o  cantor  vem  se  mostrando  mais maduro  a  cada  
álbum,  e  contou  tudo  na  entrevista  que  deu pra  
gente  (p.  6). Chad  também  já  foi  assunto  por  con-
ta  de  seu affair  com  Cat  Vieira.  Quem shippa #Cha-
derine? 

 MELANIE PAZ – vivendo no meio artístico desde 
criança, cativou o público com suas   cenas   de   tirar   
o   fôlego   e   com   sua   personalidade   forte. A   cada 
personagem  ela  vem  nos  conquistando  mais,  se  
revelando  uma  ótima  atriz. Aliás, quem aí está ansio-
so para o próximo trabalho da girl? A próxima novela 
das  nove, “Última  Jogada”,  estreia  em  julho,  e  Me-
lanie  interpretará  Ana, protagonista da trama.

MAIS DO QUE SHOW BUSINESS
Além  de  ser  um  dos  principais  
polos  da  indústria  do  entrete-
nimento hoje,  Mercúrio  conta  
com  uma  das  melhores  faculda-
des  de  Artes  Cênicas, a UFACM 
(Universidade Federal de Artes 
Cênicas de Mercúrio), e a melhor 
faculdade de Comunicação do 
país, a UCM (Universidade Central 
de Mercúrio). Se seu sonho  é ter 
uma boa formação superior nessa  
área,  estudar  na  Hollywood  
brasileira  é  o  ideal.  Mas  foque  
nos estudos, pois as vagas são 
bem concorridas!

POR QUE TODO MUNDO 
QUER MORAR LÁ? 
A 25 quilômetros da costa 
de Angra dos Reis, Mercúrio 
tem paisagens lindas, praias 
de tirar o fôlego, e uma flora 
que qualquer cidade grande 
sentiria  inveja. Logo  quando  
se  pisa  na  ilha,  o  contraste  
entre  o moderno e o antigo 
é nítido e encantador. Em 
poucos minutos você já está 
apaixonado e não quer mais 
ir embora! 

Um  dos  lugares  que  mais  
se  destaca  é  a  praia  da  Es-
meralda, localizada no cen-

tro, onde todos os melhores 
points para curtir a noite na  
ilha  estão.  Tem  também  a  
famosa  feira  de  artesanato  
da  rua Flaviano  Gutemberg,  
onde  é  possível  encontrar  
artistas hippies,  com suas 
joias artesanais e também 
as peças de roupa mais in da 
estação. Aliás,  Melanie  Paz  
e  Cat  Vieira  já  revelaram  
que  de  vez  em  quando 
usam algumas coisinhas que 
compram lá. Demais! 

Embora  a  viagem  até  a  
cidade  possa  ser  um  pou-
co  longa,  você  não vai se 

arrepender de chegar ao 
destino final.  Dando uma 
volta rápida pela área, você 
reconhece vários famosos 
andando calmamente pe-
las ruas, se encanta com os 
prédios enormes da grava-
dora G&H Records e ainda 
de quebra tem o ar puro e a 
paisagem linda da ilha. Não 
é difícil entender porque 
nenhum dos artistas que 
nasceu ali quer sair de lá. 
Mercúrio não é um grande 
planeta, mas tem tudo o que 
você precisa. Vale super a 
pena visitar nas férias! 

mercurio
[

[
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