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FÁTIMA LOPES LANÇA LIVRO 
QUE A FAZ MUDAR COMO MÃE
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Aos 44 anos, 
FÁTIMA LOPES 

diz que é a 
mesma pessoa 
que era antes 
de ser fi gura 
pública, sem 

deslumbramentos

A apresentadora 
da TVI, que é mãe 

de Beatriz, 
de 13 anos, e Filipe, 

de 4, regressa 
à escrita com 

“Mães e Filhas 
com História”

“Quando 
deixo de estar 
‘no ar’, choro 

as minhas 
mágoas como 

as outras 
pessoas. 
E já o fi z 

muitas vezes„

 Este é o quinto livro da 
apresentadora, que confessa ter 
uma enorme paixão pela escrita. 
Fátima Lopes não esconde que 
sofreu com as histórias destas 

mães e assume que é hoje uma mãe 
diferente e sem culpas 



F
átima Lopes é uma mulher da televi-
são, mas não esconde a sua paixão 
pela escrita. “Mães e Filhas com His-
tória”, da Esfera dos Livros, o quinto 
livro da autora, é a prova disso mes-

mo. E mais uma vez, como em obras anterio-
res, a apresentadora da TVI explora o universo 
feminino. Neste livro traz-nos as histórias de 10 
mães e fi lhas, todas elas fi guras incontornáveis 
da História Universal, e das suas diferentes 
formas de amar e de ser mãe. Para ela, que 
é mãe de Beatriz, de 13 anos, a quem dedica 
o livro, e de Filipe, de 4, a escrita desta obra 
foi um ótimo exercício de autoanálise: “Não 
acho que seja uma mãe austera, mas sou fi rme 
e rigorosa, e de muito colo.”
Lux – De regresso à escrita…
Fátima Lopes – É verdade. O último livro que 
lancei foi há cerca de três anos. Preciso de um 
tempo, em que nem sequer penso na escrita, 
até que um dia a ideia aparece. Quando 
me surgiu a ideia de escrever sobre mães e
fi lhas, fi quei muito contente. Gosto muito de 
livros históricos, muito por culpa dos meus 
pais que sempre gostaram de ler este tipo 
de livros. E, depois, este é um assunto ao 
qual sou muito sensível. Então decidi juntar 
os dois: mães e fi lhas com e da História. 
O que é curioso é que aprendi tanto com este 
livro, dei por mim a refl etir imenso como mãe 
e como fi lha, a olhar para o comportamento 
de outras mães e fi lhas à minha volta e a 
perceber que, apesar de terem passado 
séculos, há coisas que se mantêm inalteráveis. 
Lux – Identifi cou-se com alguma das mães?
F.L. – Necessariamente. Identifi quei-me com 
aquelas mães muito dedicadas aos fi lhos, muito 
centradas nos afetos que lhes dão, centradas 
na construção de uma realidade que os 
faça felizes. E depois também com aquelas 
mães mais rígidas, que impõem regras… 
Não acho que seja uma mãe austera, mas 
sou fi rme e rigorosa, e de muito colo. Acho 
que este livro pode ser um ótimo exercício 
de autoanálise do nosso papel e de um rea-
justamento da nossa agulha enquanto mães.

 “Não é fácil 
ser mãe. Exige 

muita sabedoria 
emocional 

e bom senso„ 

 Fátima Lopes vive bem com 
a popularidade e com o conceito 
de fi gura pública. Tenta proteger 
os fi lhos, Beatriz e Filipe, levando 

uma vida normal e não os expondo



 Casada há oito anos com Luís Morais, 
Fátima Lopes afi rma que o marido 

lida muito bem com o seu mediatismo 
e é ele próprio que, muitas vezes, 

tira fotos à mulher com os fãs

 “Eu e o Luís estamos 
juntos há 10 anos 
e casados há oito. 

É preciso maturidade 
e segurança„

Lux – É difícil ser mãe?
F.L. – Diria antes, não é fácil ser mãe! Exige 
muita sabedoria emocional e bom senso. 
Lux – Este livro ajudou-a a ser melhor mãe?
F.L. – Sim! Acho que mudei depois deste livro. 
Mudei porque consegui apaziguar-me em 
relação à necessidade de educar, impor 
regras e dar colo. Às vezes tinha medo 
de que se depois de impor regras desse 
colo a mais, essas mesmas regras fossem 
esquecidas. Depois de um sermão achava 
que era preciso um bom tempo para dar 
de novo colo. E moderava isso. Percebi 
que não tem necessariamente de ser 
assim. Fiquei ainda mais permeável à 
ideia de dar mais colo aos meus fi lhos. 
As regras são extremamente importantes, 
mas sem colo não há equilíbrio emocional. 
Sempre fui uma mãe de muito colo, mas 
perdi o medo de que isso, em doses indus-
triais, pudesse fazer com que se tornassem 
crianças sem regras ou mal-educadas.
Lux – Então, a Beatriz e o Filipe saíram 
a ganhar com este livro?
F.L. – Eles não sabem, mas saíram. Aliás, 
a minha fi lha ainda não sabe que o livro 
lhe é dedicado. A ela e à minha mãe, as 
duas mulheres da minha vida. 
Lux – Como é que é a sua relação com a Beatriz?
F.L. – Temos uma comunicação fantástica, 
sempre tivemos, e muito transparente. 
Até nas nossas fragilidades. Se estou num 
momento mais frágil, mais cansada ou preo-
cupada com alguma coisa, digo-lhe, não lho 
escondo. E ela também. Ou seja, não é uma 
relação onde só falamos de coisas bonitas, 
de uma mãe que está sempre maravilhosa 
e fantástica… Isso não é verdade, ninguém é 
assim e eu não lhe escondo a realidade. 
Somos muito companheiras, vivemos lado 
a lado e acho que esta dedicatória tem um 
sabor especial, é quase um reconhecimento 
público do que temos construído as duas.
Lux – O que é que a Beatriz e o Filipe 
‘herdaram’ da mãe?
F.L. – [risos] Muitas coisas! A Beatriz é pon-



derada, responsável, atenta às pessoas que 
estão à volta, às pessoas que ama e mesmo 
às que não estão diretamente ligadas a ela. 
Ela “vê” as pessoas, é atenta e muito solidária. 
É uma miúda muito sensível, percebe-se 
facilmente que há coisas que a afetam, que 
a tocam… O Filipe é teimosinho como a 
mãe, determinado, e é um garoto que traça 
um objetivo e não desiste dele nem que 
chovam picaretas. Eu também sou um 
bocado assim…
Lux – O seu marido adaptou-se muito bem 
à sua popularidade. Qual é o segredo?
F.L. – Estamos juntos há 10 anos e casados há 
oito. É preciso maturidade, segurança 
e bom senso. E o Luís sabe lidar bem com 
isto, é bem resolvido com isto. 
Lux – Mesmo sendo ele de um meio tão dife-
rente do seu, uma vez que é enfermeiro…
F.L. – Sim, mas, na verdade, mesmo antes de 
começarmos a namorar, o Luís já trabalhava 
em programas de televisão que exigiam a 
presença de um enfermeiro. O Luís habituou-
-se cedo a lidar com fi guras públicas. E isso 
é muito diferente do que cair de paraquedas 
neste universo! Quando começámos a 
namorar, na altura em que estava a fazer o 
“SIC 10 Horas”, já nos conhecíamos há cerca 
de cinco anos, conversávamos imenso. 
Lux – E a Fátima nunca sentiu ciúmes dele, 
sobretudo agora que se fala tanto do assédio 
que há sobre os enfermeiros?
F.L. – [risos] Não, se assim fosse, estava tramada 
na minha vida. Nunca senti, e se fôssemos 
entrar por aí, o mundo da televisão… É tudo 
uma questão de confi ança e segurança.
Lux – É difícil ser fi gura pública?
F.L. – Não! Às vezes, é cansativo, especialmente 
quando nos sentimos cansados e temos pouca
paciência para nós próprios, quanto mais para 
os outros. Os outros esperam que estejamos 
sempre em alta. E isso não é verdade, há 
dias que não são assim, é claro. Às vezes, 
temos de lembrar os outros de que somos 
pessoas normais! 
Lux – E quando é preciso, usa uma 
“máscara”?
F.L. – Não será uma máscara, mas uma 
pessoa não pode ter espelhada no rosto 

 Fátima Lopes não é indiferente à crise 
que Portugal atravessa, mas admite 

que sempre foi uma pessoa com hábitos 
de poupança e sem grandes luxos

 “A TVI é uma casa que 
me estima, reconhece 
o meu trabalho e me 
dá o devido valor„



 Aos 44 anos, Fátima Lopes tem uma fi gura física invejável. Pratica exercício, cuida da pele e do corpo, e é muito 
atenta à alimentação. “Faço asneiras, como toda a gente, mas isso são as exceções, não o meu dia a dia”, explica

 “Venho de uma família humilde, vestia roupa e calçado dos meus 
primos, não havia dinheiro para comprar sempre coisas novas„

cada preocupação que tem, isso seria quase 
esquizofrénico para o público. O nosso papel 
é servir as pessoas e, mesmo que esteja com 
algum problema, quando se liga a luzinha 
vermelha da câmara, essas preocupações 
fi cam à porta do estúdio. Toda a gente tem 
contrariedades na vida. Já tive de apresentar
um programa um dia depois de saber da 
morte de uma pessoa que me era muito 
querida. Quando deixo de estar no “ar”, 
choro as minhas mágoas como as outras 
pessoas. E já o fi z muitas vezes.

Lux – Apesar de estar numa situação 
confortável, não é, certamente, alheia à 
crise. Alterou hábitos na sua rotina diária?
F.L. – Pode parecer estranho, mas não precisei 
de alterar nada porque, primeiro, sempre 
tive hábitos de poupança e, segundo, nunca 
gostei de desperdiçar dinheiro. Por exemplo, 
a Beatriz usa peças de roupa que eram da 
minha sobrinha e que estão em ótimo estado. 
Se há alguma amiga minha que tem fi lhos 
com uma idade aproximada do Filipe, também 
me dá essa roupa. Não tenho hábitos 

consumistas. Basta olhar para mim, gosto de 
andar cuidada, mas estou-me nas tintas para 
a marca. Lá em casa, 98% das refeições são 
feitas em casa. A Beatriz quis passar a levar 
o almoço de casa, porque gosta muito mais 
do que daquele que tem no refeitório. 
Levanto-me todos os dias mais cedo para 
preparar o cesto da minha fi lha. Só aí poupo 
imenso dinheiro. Depois, como muitas 
outras crianças, tem o passe e vem da escola 
para casa de transportes públicos… Esta já 
era a minha vida antes da crise, não tive de 



mudar nada. Venho de uma família humilde, 
vestia roupa e calçado dos meus primos, 
a minha mãe não tinha dinheiro para me 
comprar sempre coisas novas…
Lux – A fama e o dinheiro não a mudaram?
F.L. – Não! Penso que continuo a ser a mesma 
pessoa e quem me conhece sabe que não 
sou uma pessoa deslumbrada. É claro que 
posso fazer coisas que os meus pais não 
podiam fazer, como viajar, estar bem instalada 
com os meus fi lhos… Se posso, faço. Não 
tenho de viver da mesma forma que os 
meus pais viveram. Agora, desperdício, 
luxos… não!
Lux – Que cuidados tem com a sua imagem? 
Aliás, está mais magra, foi propositado?
F.L. – Não, é só refl exo do regresso das férias, 
do trabalho de promoção do livro e do 
início do ano escolar dos miúdos. De resto, 
é simples, faço ginástica três vezes por 
semana na FisioGaspar com um personal 
trainer. É um conceito diferente, mais virado 
para a saúde, o bem-estar e as necessidades 
próprias de cada um. Depois, no Medical 
Spa, faço massagens de relaxamento e, na 
Atrium Clinic, faço drenagem linfática uma 
vez por mês e, quando necessário, algum 
tratamento de rosto. Se quisesse, podia fazer
tratamentos de rosto e corpo de borla, mas 
gosto de ser eu a escolher o que acho que 
é melhor para mim e, por isso, faço questão 
de pagar os meus tratamentos. Depois, 
também sou regrada e cuidadosa com 
o que como, e bebo muita água. Faço 
asneiras, como toda a gente, mas isso são 
as exceções, não o meu dia a dia. É o possível 
aos 44 anos!
Lux – Aos 44 anos transmite a imagem de 
uma pessoa plenamente feliz…
F.L. – A felicidade plena não existe. Sou uma 
mulher realizada, tenho uma família que 
amo mais do que tudo, mais do que 
a minha profi ssão. A minha família está 
à frente de tudo. Adoro o que faço, sou 
reconhecida pelo meu trabalho, vou 
realizando os meus projetos pessoais… 
Não tenho do que me queixar, mas a 
felicidade plena não existe. Se assim fosse, 
a vida nem tinha graça. É preciso saber 
que há o preto para descobrir o branco 
e as suas diferenças… ■

 “Não gosto de toda 
a gente, como há, 

certamente, 
gente que não 
gosta de mim„ 

A apresentadora 
afi rma que não 
gosta de todas 

as pessoas 
que a rodeiam 
e com quem 

trabalha. 
Quando assim 

é, faz questão de 
que o percebam: 
“Facilita, é mais 

honesto. Eu 
não piso o seu 
território e não 
pisam o meu” 

texto Evelise Moutinho (evelisemoutinho@lux.masemba.com)
fotos Artur Lourenço  produção Sara Bettencourt  

cabelo e maquilhagem Filipa Pereira  agradecimentos CCB, 
Restaurante Este Oeste, Livraria Bertrand, Fashion Clinic e B-Code



À 
primeira vista, poderia 
parecer que Carolina foi 
descalça a um evento 

público, mas não. A princesa 
do Mónaco surpreendeu tudo
e todos com a escolha de 
uns originais e extravagantes 
sapatos da coleção primavera/
verão 2013 da Céline, que 
elegeu para o jantar de gala 
de angariação de fundos 
para o Museu Nacional de 
Villa Paloma, no Mónaco. 
Com um irrepreensível vestido 
preto Chanel, foi com os sapa-
tos que Carolina do Mónaco
deu que falar. O calçado,
a imitar um pé descalço com 
as unhas pintadas, faz parte 

de uma “estranha” coleção 
apresentada há cerca de um 
ano. Já nessa altura, os sapatos
foram muito comentados 
nos blogs de moda e feroz-
mente criticados. Ame-se 
ou odeie-se, a verdade é que 
ninguém lhes fi ca indiferente 
e Carolina do Mónaco sabe 
disso. A princesa, de 56 anos, 
há muito que é considerada 
uma das mulheres mais ele-
gantes do mundo e desta 
vez decidiu arriscar com este 
ousado modelo de calçado. 
A sua extravagância valeu-
-lhe um amplo destaque na 
imprensa internacional. ■

Princesa surpreende com 
calçado irreverente durante 

jantar de gala de benefi cência 

 Os originais 
e extravagantes 

sapatos de CAROLINA 
do Mónaco 

Carolina 
do Mónaco 
escolheu 

um vestido 
preto 

Chanel para 
a gala de 

angariação 
de fundos 

para 
o Museu 
Nacional 
de Villa 
Paloma. 

No entanto, 
o que mais 

deu nas 
vistas foram 

os seus 
sapatos 
Céline, 

a imitar um 
pé descalço

fotos Reuters



Em cima e em baixo, imagens da mais recente campanha 
publicitária da Gucci, de promoção da nova carteira 

da marca. À direita, Gad Elmaleh, namorado de Charlotte

 O primeiro 
fi lho em 

comum do ator 
com a neta 

de Grace Kelly 
nasce 

no fi nal do ano

 Mesmo 
grávida, a fi lha 

de Carolina 
continua a ser 

a imagem 
da Gucci

 GAD 
ELMALEH   
desmente 
casamento 

com 
CHARLOTE 
CASIRAGHI 
e garante 
que não 

está noivo 

D
epois de muitas espe-
culações sobre um novo 
casamento no Mónaco, o 

de Charlotte Casiraghi com Gad 
Elmaleh, o humorista pôs fi m 
aos rumores. “Não, não estou 
noivo”, declarou ao jornal The 
Washington Post, durante a 

tournée teatral que está a 
fazer nos Estados Unidos. Em-
bora o principado do Mónaco 
nunca se tenha pronunciado 
sobre a gravidez da fi lha de Ca-
rolina, a verdade é que Charlot-
te já entrou no último trimes-
tre de gestação. O primeiro 

fi lho em comum de Charlotte, 
de 27 anos, e Gad Elmaleh, de 
42 – que já é pai de um rapaz 
de 11 anos, chamado Noah, fruto 
do casamento com a atriz Anne 
Brochet – nasce no fi nal do ano. 
Foi ainda na fase inicial da gra-
videz que a fi lha mais velha da 

princesa fotografou a mais re-
cente campanha publicitária da 
Gucci, a última do contrato que 
assinou em 2012 com a mar-
ca italiana. Uma sessão na qual 
mostra, mais uma vez, toda 
a sua beleza. ■

fotos D.R. e Arquivo Lux



“S
how Me Rio” é 
muito mais do que
um livro. Devemos 
interpretar a obra, 
que inclui um DVD,

como um guia turístico, que 
reúne testemunhos de alguns 
cariocas famosos, como o can-
tor Chico Buarque, a atriz Maitê 

Proença ou o artista plástico Vik 
Muniz. Conhecer o Rio de Janeiro 
através dos olhos de quem lá vive
foi o mote para este primeiro 
projeto de Rita Sousa Tavares 
que, num futuro próximo, preten-
de repetir a experiência noutras
cidades “maravilhosas”. Após 
ter lançado o livro em Portugal, 

a fi lha de Miguel Sousa Tavares 
decidiu apresentar o projeto no 
Brasil, desta vez sem a presença 
do marido, Ricardo Salgado, e 
dos fi lhos, Ricardo, de 10 anos, 
Maria Ana, de 7, e Sofi a, de 4. 
“Estivemos todos em agosto aqui, 
no Brasil, e era suposto a minha 
família estar toda cá no dia da 

apresentação, mas como os 
livros demoraram muito tem-
po a desalfandegar, acabámos 
por não conseguir casar tudo”, 
conta a autora à Lux, a qual tem 
no pai o seu maior incentivo e  
a sua maior inspiração. “Acho 
que foi provavelmente o projeto 
profi ssional da minha vida em 

Longe da família, 
RITA SOUSA 

TAVARES 
apresenta “Show 
Me Rio” no Brasil

 “Foi o projeto 
em que o 

meu pai mais 
me apoiou„ 

Para concretizar o projeto, Rita Sousa Tavares foi quatro vezes ao Rio de Janeiro. Longe 
dos fi lhos, a autora matou saudades por telefone. Na Livraria da Travessa, estiveram 
o músico Plínio Profeta, em cima, e o jornalista e escritor Guilherme Fiuzza, em baixo



À esquerda, Xandinha Mascarenhas e, em cima, Rita Sousa Tavares com os fotógrafos 
José Pedro e Márcio Mercante. Em baixo, o escritor Jorge Salomão, e a apresentadora 

Narcisa Tamborindeguy com João Emanuel Carneiro, autor da telenovela “Avenida Brasil”

 “Inicialmente, estive 10 dias 
em reuniões, com entidades 

públicas e privadas, a apresentar 
o meu trabalho, tipo vendedora 
de aspiradores„ Rita Sousa Tavares

que ele mais me apoiou. Sentiu 
que esta é a minha praia”, conclui 
a fi lha do jornalista e escritor 
Miguel Sousa Tavares. “O meu 
pai sempre deixou os filhos 
experimentar, errar e quando 
sente que eles são criativos, 
na área em que se sentem 
melhor, apoia-nos incondicional-

mente”. A anfi triã reuniu vários 
amigos, como Xandinha Masca-
renhas e João Emanuel Carneiro, 
autor da telenovela “Avenida 
Brasil”, na prestigiada Livraria 
da Travessa, em Ipanema, na 
Cidade Maravilhosa. ■

texto Joana Côrte-Real (joanacreal@lux.masemba. com)
fotos Fabrizia Granatieri



 FILIPA DE 
CASTRO desfi la 

ao lado da 
fi lha, BRUNA, 
de 13 anos

Manequim
diz-se

 orgulhosa 
da fi lha, 

mas admite 
que lhe custa 
vê-la crescer

 “Este ano 
percebi que 

olhavam 
para ela 

pelo corpo 
de mulher 

que já tem„

Mãe e fi lha sempre foram 
muito cúmplices e gostam 

de trabalhar juntas na 
passerelle, como aconteceu 
no desfi le da nova coleção 
da Ada Gatti, apresentada 
no bar Waikiki, na Costa 

de Caparica

M
ãe e fi lha na mesma passerelle 
começa a tornar-se rotina para 
Filipa de Castro, de 36 anos, 
e Bruna, de 13. As duas come-
çaram este ano a participar jun-

tas em desfi les de moda de norte a sul do País, 
e voltaram a juntar-se na mostra da coleção 
outono/inverno da Ada Gatti, convidadas 
por José Moutinho, que teve lugar no pas-

sado dia 18, no bar Waikiki, na Costa de 
Caparica. “Este ano tem sido convidada 
para imensos desfi les. Ela adora, é o que 
quer seguir. Eu acho bem, desde que não 
deixe os estudos para trás”, partilhou Fili-
pa de Castro à Lux. Este sucesso da fi lha 
deve-se, sobretudo, ao profi ssionalismo 
de Bruna na passerelle, ela que também já 
desfi lou noutra ocasião na presença do irmão,

Tiago, e do pai, Beto. “Ela assiste a imensas 
formações de passerelle que eu dou. Mas 
nunca fez nenhuma específi ca. A verdade 
é que isto nasce com as pessoas e ela já 
tem imenso perfi l”, explicou a mãe, que 
disse sentir muito orgulho, mas também 
algum receio: “É complicado, porque este 
ano percebi que já olhavam para ela pelo 
corpo de mulher que já tem”, admitiu Filipa 



de Castro. Satisfeita no campo profi ssional, 
já que tem sido solicitada para vários eventos, 
a manequim confessou ainda estar feliz, 
novamente, ao lado de Pedro Tabuada. 
“Nós estivemos afastados pouco tempo. 
Agora estamos bem. Estamos [simples-
mente] mais reservados”, explicou, sobre o na-
moro com o DJ, de quem já esteve noiva. ■

A ex-mulher de Beto diz 
que a fi lha costuma assistir 
às formações de passerelle 
que dá a outras manequins, 
mas que nunca participou 

em nenhuma

 “Isto [a postura 
de manequim] 
nasce com as 

pessoas e ela tem 
imenso jeito„

 Filipa de Castro 
confi rma a 

reconciliação com 
Pedro Tabuada

texto Vanessa Barros Cruz (vanessacruz@lux.masemba.com)  fotos Tiago Frazão



C
asados de fresco, Lúcia 
Garcia e Isaac Alfaiate 
ocupam os primeiros dias 

como marido e mulher a traba-
lhar. Com desfi les marcados 
no norte do País e com o início 
das aulas de Matilde, fi lha de 
Lúcia Garcia, de 5 anos, o casal 
optou por adiar a lua de mel 
para o próximo mês e aprovei-
tar as primeiras semanas de 
casados para cumprir os com-
promissos profi ssionais. “Vamos 
uma semana para Nova Iorque, 
em outubro. É uma cidade 
que queremos conhecer. Não 
vamos poder fi car muito tempo, 
mas esperamos que dê para 

aproveitar, nem que seja para 
compras!”, diz a manequim. 
Por enquanto, têm recebido os 
parabéns de muitos amigos, 
que fazem questão de brincar 
com o novo estado civil do casal: 
“Chamam-me Sra. Alfaiate! 
É um misto de brincadeira.” 
Isaac e Lúcia namoraram qua-
tro anos e ofi cializaram a rela-
ção a 14 de setembro, após 
três anos de vida em comum. 
Ter dado este passo mudou 
algo na vida dos dois? “Há 
qualquer coisa que muda... 
A paixão fi ca maior!”, revela 
Lúcia. ■

 Com a lua de mel adiada 
para outubro, LÚCIA GARCIA 

revela como têm sido os 
primeiros dias após o casamento 

com ISAAC ALFAIATE

“Chamam-me 
Sra. Alfaiate!„

 Quatro dias 
depois de se 

casar com Isaac 
Alfaiate, a 

modelo marcou 
presença na 

apresentação 
de joias 

da Pekan fotos Artur Lourenço



look nova coleção joias pekan

Telma 
Santos

Marta 
Aragão Pinto

Sandra 
Celas

Iva 
Lamarão

Ana da Câmara 
Pereira

Ana Rita 
Clara

Helena 
Costa

Maria José 
Galvão de Sousa

Sara 
Salgado

Raquel 
Loureiro

fotos Artur Lourenço



 Fadista 
casa-se 

com o seu 
guitarrista 
na Igreja 

do Menino 
Deus, 

em Alfama

CARMINHO 
e DIOGO 

CLEMENTE  
tornam-se 

marido 
e mulher

À esquerda, Diogo Clemente. 
À direita, Carminho 

de braço dado com o pai. 
Em baixo, Nuno Rebelo 

de Andrade, Teresa 
Siqueira e Rodrigo, pai, 
mãe e irmão da fadista

O
casamento estava 
marcado para as 
17h, mas, como é 
habitual, Carminho 
chegou à Igreja do 

Menino Deus, no bairro de 
Alfama, em Lisboa, com meia 
hora de atraso. Diogo Cle-
mente já estava no altar à sua 
espera, depois de uns minutos 
de conversa com alguns dos 
convidados. Com um vestido 
de manga comprida em du-
plo crepe de seda, do estilista 
Filipe Faísca, a fadista entrou 
na igreja de braço dado com o 
pai, Nuno Rebelo de Andrade, e 
ao som da música “A Barca dos 
Amantes”, da autoria do cantor 
brasileiro Milton Nascimento e 
de Sérgio Godinho, interpretada 



À esquerda, a irmã da fadista, Mariana, com o marido, Vasco Pyrrait, 
e os fi lhos, Constança e Rodrigo. Em cima, os recém-casados. 

Em baixo, José Clemente e Catarina, pais do guitarrista, e Francisco, 
irmão de Carminho, com a mulher, Joana, e a fi lha, Francisca

 “Cantamos sempre nos casamentos 
uns dos outros„ Francisco Rebelo de Andrade



por um coro que incluía os seus 
dois irmãos, Francisco e Rodrigo 
Rebelo de Andrade. A cerimó-
nia religiosa foi marcada pela 
emoção. Um dos momentos 
altos do casamento foi quan-
do Carminho interpretou o 
tema religioso “Maravilhas”. 
Uma hora depois, a fadista 
e o seu guitarrista, que se 
apaixonaram há cinco anos, 
quando trabalharam juntos no 
álbum de estreia de Carminho, 
já eram marido e mulher. Saí-
ram da igreja debaixo de uma 
chuva de pétalas e com o sorriso 
estampado no rosto. Os recém-
-casados não quiseram prestar 
declarações e seguiram para 
o copo d’água, na Voz do Ope-
rário. ■

À esquerda, Rodrigo Costa Félix e Marta Pereira 
da Costa. Em cima, o noivo e Laurinda Alves. 

À direita, Teresa Lopes Alves e Tiago Bettencourt. 
Em baixo, José Souto de Moura e Julião Sarmento

 “São os dois pessoas muito 
especiais„ Rodrigo Costa Félix 

texto Natália Ribeiro (nataliaribeiro@lux.masemba.com) 
fotos Tiago Frazão



Em cima, Manuel de Andrade e Constança Rebelo de Andrade, 
tio e avó paterna da fadista, e os noivos à saída da igreja. 

À esquerda, Camané com Mariana Maurício. Em baixo, 
a fadista e o guitarrista já no carro, após a cerimónia

O copo d’água realizou-se 
na Voz do Operário 

A fadista usou um vestido de duplo 
crepe de seda, do estilista Filipe Faísca



saúde

“Alguns estudos estimam que 20% dos passageiros 
ingere álcool ou automedica-se para tornar 
a viagem de avião mais suportável„

D
.R

.

FOBIA DE VOO

O que é a fobia de voo?
A fobia de voo pode defi nir-se como um 
medo excessivo, desproporcionado e des-
controlado de viajar de avião. Normalmente, 
é acompanhado por sintomas físicos e 
psicológicos que podem surgir no dia do voo 
ou, em casos mais graves, semanas ou meses 
antes da viagem. Este medo tão intenso 
provoca uma sensação de afl ição desmedida 
que faz a pessoa evitar a todo o custo viajar 
de avião. Quando tem mesmo de o fazer, 
a ansiedade e o desespero são de tal forma 
elevados que a pessoa recorre a tudo o 
que estiver ao seu alcance para minimizar o
sofrimento. Prefere ir entorpecida do que 
sentir os efeitos do medo fóbico. Alguns 
estudos estimam que 20% dos passageiros 
ingere álcool ou automedica-se para tornar 
a viagem de avião mais suportável. 
Uma situação normalmente associada ao 
medo de voar é o que em aviação se designa 
por no-show. São, por exemplo, situações 
em que a pessoa comprou bilhete, tem tudo 
programado para a viagem e vai até ao aero-
porto. Na altura de fazer o check-in (ou à porta 
do avião), o medo toma conta da situação e 
a pessoa desiste da viagem. Uma derrota e 
uma vergonha para quem, passados poucos 
minutos, cai na realidade e reconhece que o 
seu medo é irracional e se culpabiliza por não 
ter sido capaz de o controlar. Nos casos em 
que consegue embarcar, o esforço físico e
emocional é de tal forma elevado que 
a pessoa chega ao destino com a “sensação 
de que levou uma tareia” e pode levar um ou 
dois dias até recuperar o seu estado normal. 
O problema volta em força dias depois, quan-
do tem de regressar a casa. Muitas vezes, a 
pessoa acaba por não desfrutar da estada, 
com a preocupação do regresso. No limite, 
o aerofóbico prefere fi car restringido aos 
meios de transporte terrestres, limitando a 

sua vida e a dos seus familiares. Deixa de fazer
turismo, de participar em congressos, de visitar 
familiares residentes no estrangeiro, recusa 
empregos ou promoções, desiste da lua 
de mel...
O medo de voar pode ter graus de severidade 
diferentes, desde a ansiedade ligeira até ao 
medo paralisante, com total incapacidade de 
entrar num avião. Trata-se de uma condição 
que pode afetar de forma muito signifi cativa 
a vida do indivíduo, quer a nível pessoal, 
quer a nível familiar e profissional. Por 
isso, deve ser tratada. Tenho ouvido dizer: 
“Se Deus quisesse que o homem voas-
se, tinha-lhe dado asas…” A verdade é 
que viajar de avião é, para todos os efei-
tos, uma situação antinatura, que produz 
na maioria das pessoas uma excitação e um 
nervosismo compreensíveis. A aceleração,
a velocidade, a altitude e os ruídos caracterís-
ticos do avião são estímulos que ativam natu-
ralmente o sistema nervoso, desencadeando 
sensações físicas perfeitamente normais. 
O importante é distinguir o medo normal 
do medo irracional ou fóbico. Temos de nos 
adaptar aos tempos modernos e encarar 
a viagem de avião com naturalidade. Trata-
-se do meio de transporte mais económico 
para percorrer longas distâncias. Além disso, 
é o mais rápido e o mais seguro que existe. 
Viajar de carro é estatisticamente muito mais 
perigoso... 

O que fazer para combater o medo de voar? 
Existem terapias específi cas?
Em Portugal, o tratamento especializado 
para pessoas que apresentam fobia de voo 
é recente, mas já existe. Dependendo do 
grau de severidade da condição, existem 
técnicas de tratamento muitíssimo efi cazes, 
nomeadamente as técnicas cognitivo-compor-
tamentais, que equipam as pessoas de ferra-
mentas que, após um treino adequado, lhes 
permitirão controlar e dominar a ansiedade. 

Na Voar Sem Medo, o tratamento é con-
duzido por uma equipa técnica altamente 
especializada, constituída por psicólogos, 
pilotos, especialistas em segurança de voo, 
tripulantes de cabine, especialistas em 
manutenção aeronáutica e controladores 
de tráfego aéreo. 
A intervenção terapêutica pode ser individual 
ou em grupo e inclui diferentes componentes, 
dependendo das necessidades específi cas 
de cada pessoa.
• Informação sobre os mecanismos psicoló-
gicos subjacentes ao medo de voar. 
• Informação acerca de aspetos técnicos 
relacionados com aviões e o transporte aéreo.
•  Ensino e treino de técnicas para controlo 
da ansiedade.
• Dessensibilização sistemática: visita ao 
aeroporto e à torre de controle, visualização 
de aviões a aterrar e a descolar, exposição 
a imagens e ruídos, etc.
• Voo terapêutico: realização de uma viagem 
de avião (ida e volta) na companhia dos nossos 
especialistas, como etapa fi nal do processo 
terapêutico.
• Plano de acompanhamento pós-tratamento 
durante dois anos.

Em aviação, nada é deixado ao acaso: tudo 
está regulamentado e pensado até ao mais 
ínfi mo pormenor, existindo uma complexa 
engrenagem de procedimentos e regulamen-
tos que garantem a máxima segurança dos 
passageiros. 
Geralmente, recomendo às pessoas que 
façam a única coisa que depende verdadei-
ramente delas: passar o tempo do voo da 
melhor forma possível. Só assim poderão fa-
zer uma viagem despreocupada e agradável. 

Cristina Albuquerque
Psicóloga clínica
Diretora da Voar sem Medo

Contactos: tel. 913 282 092 
info@voarsemmedo.com      
www.voarsemmedo.com     

http://www.facebook.com/voar.semmedo



citações

“Tinha uma curiosidade enorme de ver pessoas diferentes! 
E ainda tenho. Chegava a coxear durante uma semana 
só para saber como é que um coxo se sentia. Toda a gente 
me perguntava se estava coxa e eu dizia que sim”
Maria João Luís, recordando a adolescência, in Notícias TV

“Só sendo muito burro para deixar que a fama suba 
à cabeça, especialmente quando todos os detalhes 
da nossa vida são relatados”
Robert Pattinson in Cosmopolitan

“Residir [numa diocese] 
não é apenas necessário 
para ter uma boa organização, 
mas tem uma raiz teológica. 
Estais casados com 
a vossa comunidade, 
profundamente ligados a ela. 
Peço-vos que permaneçam 
entre o vosso povo. 
É preciso fi car, fi car. 
Evitar o escândalo de serem 
bispos de aeroporto”
Papa Francisco in Público

“Falem para os comunas 
da televisão, que eles põem 
tudo. Puseram um vigarista 
à frente daquilo. Isso é 
para resolver a seguir 
com o [Poiares] Maduro: 
tudo para o olho da rua”
Alberto João Jardim, ao ser abordado 
por dois cidadãos que apresentavam queixas 
e perante uma equipa da RTP-M que gravava 
o momento, in Diário de Notícias da Madeira

“Fiquei o dia inteiro 
sentada no mesmo sítio 
a observar macacos. 
Foi uma experiência 
inesquecível”
Maria João Bastos, sobre o trabalho prévio 
que fez para criar uma personagem, in Tabu

“Messi parece-me mais 
completo, ou pelo menos 
mais decisivo. Nos momentos 
importantes, aparece e marca 
golos. Messi faz a diferença 
sozinho, mas Cristiano também 
faz muitos golos sem espaço 
e também cria sozinho. Os dois 
estão num nível muito alto”
Ronaldo, ex-jogador de futebol brasileiro, in jornal espanhol As

“Não sou homossexual, gosto muito de homens 
e não tenho, nem nunca tive, relações com mulheres”
Nucha in Correio da Manhã

“Porque é inseguro, apesar de se chamar Seguro. 
Revela uma insegurança um bocadinho patética” 
Manuela Ferreira Leite, sobre António José Seguro, in TVI24

“Esse sim é um presidente que nunca se esqueceu 
de levar artistas nas suas comitivas ao estrangeiro. 
Não tem comparação com este…”
Rui Mendes, ator, sobre o antigo presidente da República, Jorge Sampaio, in Sol

“Recebo muitos convites que não são convites, 
são intimações. As pessoas têm uma imagem de mim 
de alguém que, facilmente, poderá ser amigo delas”
Valter Hugo Mãe in Visão

“Já tenho 74 anos. 
Terminei a minha vida política. 
Quero retirar-me”
Valentim Loureiro in i

“Cavaco Silva já não é Presidente 
de todos os portugueses”
Jerónimo de Sousa in Diário de Notícias

“Espero que penalizem o PSD, 
o do Governo. Porque há dois PSD: 
o PSD Governo e o PSD de várias 
personalidades, como por exemplo 
o Pacheco Pereira e outros, 
que não são deste PSD”
Mário Soares in Económico

“Quando eu estava drogado, 
havia um lado monstruoso 
em mim”
Elton John in Revista/Expresso

“Manifestamente, Passos Coelho 
não leu Maquiavel. Se tivesse 
lido saberia que o mal 
faz-se todo de uma vez”
Pedro Norton in Visão

“Muitos portugueses devem 
sentir-se como eu: acham 
o atual Governo bastante mau, 
mas consideram as alternativas 
ainda piores”
João Miguel Tavares in Público

“Acho que o Presidente 
da República está cada vez mais 
convencido de que o país vai 
precisar de um segundo resgate”
Luís Marques Mendes in SIC

“Os cães de raça são a classe 
média reduzida a passar fome, 

recorrer a organizações humanitárias, dormir na rua, 
suplicar um emprego que não existe. Os cães rafeiros 
são os pobres, a estender pernas escalavradas nas esquinas, 
nas soleiras das portas, e que desistiram de pedir esmola 
porque não há esmolas”
Clara Ferreira Alves in Revista/Expresso

“Já saímos do fundo, estamos a começar a subir a escada”
Paulo Portas in Económico

“Saio em defesa 
dos adeptos do Benfi ca 
e dos jogadores, serei 

sempre o primeiro 
a defendê-los„

Jorge Jesus, no fi nal do Benfi ca-Guimarães, em que foi constituído arguido com termo 
de identidade e residência, após o incidente com elementos da PSP, in Sport TV



DUAS HISTÓRIAS DE CONFÚCIO

COMO NIVELAR O MUNDO
Confúcio viajava com os seus discípulos quando 
soube que, numa aldeia, vivia um menino muito 
inteligente. Foi até lá para conversar com ele 
e, a brincar, perguntou: 
– Que tal se me ajudasse a acabar com as 
desigualdades?
– Porque é que quer acabar com as desigual-
dades? – disse o menino. – Se achatarmos as 
montanhas, os pássaros não terão abrigo.
Se acabarmos com a profundidade dos rios 
e dos mares, todos os peixes morrerão. Se o 
chefe da aldeia tiver a mesma autoridade que 
o louco, ninguém se entenderá. O mundo é 
muito vasto, deixá-lo com as suas diferenças. 
Os discípulos saíram dali impressionados com a 
sabedoria do menino. Quando já se encaminhavam
para outra cidade, um deles comentou que todas 
as crianças deviam ser assim. 
– Conheci muitas crianças que, em vez de brincar 
e fazer as coisas da sua idade, procuravam 
entender o mundo – disse Confúcio. – Nenhuma 
dessas crianças precoces conseguiu fazer algo 
importante mais tarde, porque jamais experi-
mentou a inocência e a sadia irresponsabilidade 
da infância. 

A IMPORTÂNCIA DE SABER OS NOMES
Zilu perguntou a Confúcio:
– Se o rei Wen o chamasse para governar o país, 
qual é que seria a sua primeira providência?
– Aprender os nomes dos meus assessores. 
– Que disparate! É essa a grande preocupação 
de um primeiro-ministro?
– Um homem nunca pode receber ajuda do que
não conhece – respondeu Confúcio. 
– Se não entender a Natureza, não compreenderá 
Deus. Da mesma maneira, se não sabe quem 
está ao seu lado, não terá amigos. Sem amigos, 
não pode estabelecer um plano. Sem um plano, 
não consegue dirigir ninguém. Sem direção, o 
país mergulha no escuro, e nem os dançarinos 
sabem decidir com que pé devem dar o próximo 
passo. Por isso, uma providência aparentemente 

banal – saber o nome de quem vai estar ao seu 
lado – pode fazer uma diferença gigantesca. 
O mal do nosso tempo é que toda a gente 
quer consertar tudo de uma vez só, e ninguém 
se lembra de que é preciso muita gente para 
o fazer.

A CIDADE E O EXÉRCITO
Conta a lenda que, indo em direção a Poitiers 
com o seu exército, Joana d’Arc encontrou, 
no meio da estrada, um menino a brincar com 
terra e ramos secos.
– O que é que está a fazer? – perguntou Joana 
d’Arc. 
– Não vê? – respondeu o menino. – Isto é uma 
cidade. 
– Ótimo – disse ela. – Agora, por favor, saia do 
meio da estrada, que eu preciso de passar com 
os meus homens. 
O menino levantou-se, irritado, e colocou-se 
diante dela.
– Uma cidade não se move. Um exército pode 
destruí-la, mas ela não sai do lugar. 
– Sorrindo com a determinação do garoto, Joana 
d’Arc ordenou ao seu exército que saísse 
da estrada e contornasse a “construção”.

A REFLEXÃO
Texto de um monge do séc. XIV:
“Apenas uma pequena parcela do nosso 
conhecimento está nos tratados, nos livros, 
nas teses escolásticas. A parte mais importante, 
porém, habita toda e qualquer alma pura, que 
se delicia nos mistérios – e bebe da fonte do 
Desconhecido, sem tentar explicá-la. 
Para conhecer esta fonte, é preciso lembrar-se 
de coisas da infância, e olhar tudo o que se 
passa à nossa volta com uma visão espiritual, densa, 
alegre. As pessoas falam de sonhos como algo que se 
desmancha no ar, como uma nuvem. Se percebessem 
que a nuvem não se desmancha, mas se transforma 
e se transmuta em chuva, entenderiam melhor 
o que eu quero dizer.”

paulo coelho
Ru

i M
or

en
o

www.paulocoelhoblog.com

“Conheci muitas crianças que, em vez de brincar e fazer 
as coisas da sua idade, procuravam entender o mundo 
(...) Nenhuma dessas crianças precoces conseguiu fazer 
algo importante mais tarde, porque jamais experimentou 
a inocência e a sadia irresponsabilidade da infância„



 Em cima, Anne Hidalgo, vice-presidente da Câmara 
de Paris, António Costa, presidente da Câmara 
de Lisboa, e Stanislas de Quercize, presidente 

e CEO da Cartier International. Em baixo, Jani Gabriel, 
João e Vicky Fernandes. Ao lado, Oceana Basílio, 

e Joaquim Monchique com Maria Rueff

Joalharia de luxo reabre loja 
em Portugal com uma festa 

para mais de 300 convidados

 “A Cartier é novamente 
bem-vinda a Lisboa, fazia 
falta à cidade„ Vicky Fernandes

F
oram precisos quatro 
anos para que a Car-
tier reabrisse as suas 
portas em Portugal, 
mais precisamente em 

Lisboa. Depois de ter fechado, 
em 2009, a sua loja no Chiado, 
instalou-se agora no coração 
do luxo lisboeta, no número 

240 da Avenida da Liberdade. 
O design da loja de 250 metros 
quadrados, instalada num edi-
fício do fi nal do século XIX, foi 
entregue ao arquiteto de inte-
riores Bruno Moinard, respon-
sável por todas as lojas Cartier 
no mundo, que se inspirou nos 
boulevards criados pelo barão 



 Em cima, Cristina Gomes e Judite Sousa, 
Luísa Beirão e Filipe Gomes, José Eduardo Moniz, 

e uma vista do magnífi co edifício. Em baixo, Filipe Vargas, 
Victoria Guerra e Pedro Granger. À direita, 

Sofi a Cerveira, e Sofi a Carvalho com José Caldeira

 “A Cartier é 
uma marca 
intemporal 

e das minhas 
preferidas, pela 

elegância e 
rigor„ Sofi a Cerveira



 “A festa, muito elegante e organizada, honrou uma 
marca com quase 200 anos de existência„ Nayma

 À esquerda, Nayma e a mãe, Julieta Branco 
Lima-Mingas. Em cima, Xana Nunes 

e Tó Ricciardi. À direita, Sofi a Aparício, 
num modelo Balmain. Em baixo, 

Pedro Cabrita Reis e Patrícia Pires 
de Lima, Pedro Morgado com Filipe Faísca, 

e Patrícia e Vasco Pereira Coutinho

Haussmann em Paris. A festa 
de inauguração, na noite de 
19 de setembro, não deixou 
indiferentes os convidados da 
casa francesa. “Foi uma festa 
fantástica! Estão todos de para-
béns. Foi lindo! Receberam-nos 
à boa maneira portuguesa, e 
não há como nós para receber 
bem. Uma festa cheia de bom 
gosto e glamour, como seria 
de esperar da Cartier. É uma 
marca de referência, de bom 
gosto, que nos surpreende a 
cada coleção sem nunca per-
der a sua enorme classe”, disse 
Ana Brito e Cunha. Uma opi-
nião partilhada pela manequim 
Ana Sofi a: “A festa foi linda! 
Bastava olhar para o edifício 
para nos sentirmos deslum-
brados. As pessoas estavam 
lindas, muito bem vestidas e 
sorridentes. Depois, há que 
falar da coleção, que é lin-



 “É bom ver uma marca 
como esta investir em Portugal„ 

Miguel Stanley

 Em cima, Sasha Beznosyuk e Miguel Stanley, 
Pequenina Rodrigues e Catarina Flores, Manuel Alves, 

e Joana Seixas com Dalila Carmo. À direita, 
Margarida Prieto e Manuel Damásio, e Vera Iachia. 

Em baixo, Custódia Gallego e Diana Polignac de Barros

 “Foi uma festa cheia de brilho 
e glamour. Fantástica!„ Isabel Angelino



 “Foi uma festa cheia de 
bom gosto e glamour, 
como seria de esperar 
da Cartier„ Ana Brito e Cunha

Em cima, Rosalina Machado e a fachada 
do edifício Cartier. À direita, Ana Brito 

e Cunha com Dietrich Robbe, Isabel 
Angelino, e Ana Sofi a. Em baixo, Vanessa 

Neff, Ana Marques, Fernando Espírito Santo, 
e Catarina Portas com Ricardo Mealha

da, um absurdo! Só aprendi 
a gostar de joias há relativa-
mente pouco tempo. Nunca 
fui muito de usar acessórios 
sem ser profi ssionalmente, mas, 
há uns tempos, precisamen-
te num trabalho, descobri as 
joias e o lado bom da vida. 
Despertou a mulher que há 
em mim!”, revelou, com a sim-
patia que a caracteriza. Para 
Nayma, apreciadora de joias, 
a Cartier é uma marca especial: 
“É, sem dúvida, das que mais 
me agradam, pela sobriedade 
do design das peças, que con-
sidero muito elegantes. A fes-
ta refl etiu o que considero ser a 
imagem que a Cartier pretende 
perpetuar com a máxima atribuí-
da ao rei Eduardo VII: ‘A Cartier 
é a joalharia dos reis e os reis da 
joalharia’...”, concluiu. ■

texto Evelise Moutinho (evelisemoutinho@lux.
masemba.com)  fotos Tiago Frazão e Global Press



fotos Tiago Frazão

I
a apenas com a ideia de cortar o 
cabelo abaixo da orelha, mas aca-
bou por sair do espaço & So What 

com o corte mais radical da sua vida. 
Leonor Poeiras aceitou a proposta do 
seu cabeleireiro, Matt, e exibe ago-
ra um look ousado. “Embora sempre 
tenha tido a mesma imagem a nível do 
cabelo, gosto de arriscar a todos os 
níveis. Hoje em dia, já sei distinguir 
perfeitamente aquilo que tem a ver 
comigo. Adorei o resultado e fi quei 
muito contente com o corte, embora 
não tenha sido planeado. É superprá-
tico e estou com uma imagem muito 

leve. Nunca tive o cabelo tão curto...”, 
explicou à Lux a apresentadora, du-
rante a inauguração da loja Cartier, em 
Lisboa. As reações ao novo visual não 
se fi zeram esperar e, diz Leonor, têm 
sido excelentes, incluindo a do fi lho, 
António, de 6 anos: “Pensei que ele ia 
odiar, mas adorou. Apareci de surpresa 
e nem estranhou. Divertiu-se imenso, 
queria mexer no cabelo… O feedback 
tem sido ótimo! Com este corte, posso 
fazer outros penteados, coisas que nunca 
fi z. Não estou nada arrependida!”, as-
segura a apresentadora, de 33 anos. ■

LEONOR POEIRAS 
surpreende com corte 

de cabelo radical
“Adorei o resultado, é superprático 

e estou com uma imagem muito leve„ 

Leonor Poeiras, de 33 anos, mostrou o seu novo corte de cabelo 
durante a inauguração da nova loja Cartier, em Lisboa



 CLAIRE DANES, HEIDI KLUM, PADMA LAKSHMI, LAURA DERN, 
IRELAND BALDWIN, ROBIN WRIGHT, EMILY DESCHANEL e SOFIA VERGARA

Sensualidade e glamour na passadeira 
vermelha da 65.ª edição dos Emmys

Claire Danes elegeu Giorgio Armani Privé, Heidi Klum optou por um modelo Atelier Versace, 
Padma Lakshmi surpreendeu com um vestido da dupla Kaufmanfranco, e Laura Dern deslumbrou num modelo 

Naeem Khan. Quatro estilos e cores bem diferentes. Ombros e costas nuas causaram sensação



C
umprindo a tradição, 
em noite de Emmys, 
as atrizes de Hol ly-
wood desfi laram sen-
sualidade na passadei-

ra vermelha. Aos 34 anos, Claire 
Danes, que ganhou o Emmy 
para a Melhor Atriz Principal pela 
série “Segurança Nacional”, teve 
o seu momento de princesa num 
romântico modelo de Giorgio 
Armani Privé nude. Por seu lado, 
a alemã Heidi Klum mostrou 
como ser sexy aos 40, num ves-
tido beringela corte sereia do 
Atelier Versace. Mais discreta, 

a atriz de origem indiana Padma 
Lakshmi, de 43 anos, preferiu 
a suavidade de um vestido azul-
-pálido da dupla Kaufmanfran-
co. Com 46 anos, Laura Dern 
revelou-se muito sensual num 
longo vestido coral, em renda, 
com cauda e costas nuas, do 
estilista indiano Naeem Khan. 
Com apenas 17 anos, Ireland 
Baldwin parece ter herdado a 
beleza da mãe, a atriz Kim Ba-
singer. Ireland escolheu um vesti-
do longo em nude e com apon-
tamentos dourados da inglesa 
Amanda Wakeley. Robin Wright, 

30 anos mais velha, preferiu um 
vestido comprido com gola, em 
preto integral, do norte-america-
no Ralph Lauren. Aos 36 anos, 
Emily Deschanel, protagonista 
de “Ossos”, elegeu um vestido 
prateado de corte assimétrico de 
Houghton. Por fi m, Sofi a Verga-
ra, de 41 anos, estrela da série 
“Uma Família Muito Moderna”, 
novamente premiada, mostrou 
a sua sensualidade num mo-
delo sereia com um generoso 
decote, em vermelho-paixão, 
de Vera Wang. ■

fotos Getty Images e Reuters

Ireland Baldwin 
optou por Amanda 

Wakeley, Robin Wright 
escolheu Ralph Lauren, 
Emily Deschanel vestiu 

Houghton e Sofi a Vergara 
elegeu Vera Wang. 
Dos 17 aos 47 anos, 

em nude, preto, prata 
e vermelho-paixão, 
a beleza dominou a 

passadeira da 65.ª edição 
dos Emmys, os ‘Óscares’ 
da televisão, que foram 

entregues no dia 22, 
em Hollywood



MICHAEL 
DOUGLAS 

vence Emmy 
e surpreende 

ao falar de 
CATHERINE 

ZETA-JONES, 
de quem 

está separado

 “Quero 
agradecer 
à minha 
mulher o 

seu apoio„ 

Na China (à esquerda), Catherine Zeta-Jones usou 
um anel que se especulou ser a aliança de casamento. 

Na cerimónia dos Emmys (em cima), Douglas falou 
também do seu fi lho Cameron, preso por tráfi co de droga

O
ator Michael Douglas ven-
ceu o Emmy de Melhor 
Ator, pela sua participa-

ção na minissérie “Behind the 
Candelabra”. No discurso de 
agradecimento, surpreendeu 
a plateia ao falar de Catherine 
Zeta-Jones, de quem está se-
parado: “Quero agradecer à 
minha mulher, Catherine, pelo 
seu apoio”, disse. Na mesma 
altura, a atriz apresentava-se 
com um ar radiante no Orien-
tal Movie Metropolis, na China, 
uma cerimónia que pretende 
competir com os Óscares. As 
palavras do ator deixaram no ar 
uma possível reconciliação do 
casal, que anunciou no mês pas-
sado, através dos seus assesso-
res, um afastamento, ainda que 
esclarecesse que os dois não 
iriam avançar já para o divór-
cio. Os 13 anos de casamento 
de Catherine, de 43, e de Mi-
chael, de 68, têm sido marcados 

por momentos conturbados. 
Além da prisão, há dois anos, 
de Cameron, o fi lho mais velho 
do ator, por tráfi co de droga, 
a estrela de Hollywood enfren-
tou ainda um cancro na gargan-
ta. Nessa altura, contou com 
o apoio da mulher, que algum 
tempo depois se via internada 
numa clínica psiquiátrica, diag-
nosticada com distúrbio bipolar, 
perturbação que a levou a ser 
hospitalizada uma segunda vez. 
Estes episódios prejudicaram 
a harmonia do casal, que tem 
tentado, ainda assim, manter 
a união, sobretudo por preocu-
pação com os seus dois fi lhos, 
Dylan, de 13 anos, e Carys, de 
10. Em declarações recentes 
à imprensa, o ator disse que 
o casamento estava “bem”, 
ainda que em nenhum momen-
to os dois tenham falado em 
reconciliação. ■

fotos Reuters



A relação entre 
o empresário 

e a jornalista, que 
têm dois fi lhos, não 
resistiu à distância  

ANA 
CARRETEIRO 

e TIAGO 
VIEIRA 
estão 

separados  

C
hegou ao fi m a relação entre Ana 
Carreteiro e Tiago Vieira. A Lux 
sabe que a separação aconteceu 

há uns meses, altura em que o empresá-
rio abandonou a casa da família. À data, 
o fi lho de ambos, António Maria, tinha 
um ano e meio, e a fi lha, Maria do Mar, 
apenas 5 meses. A relação não resistiu à 
distância, uma vez que Tiago está a vi-
ver entre Moçambique e o Brasil, onde 
trabalha. O facto de o promotor imobi-
liário passar pouco tempo em Portugal 
com a mulher e os dois fi lhos do casal 
levou a um afastamento que terá torna-
do inevitável a rutura. António Maria, de 
2 anos, e Maria do Mar, de 10 meses, 
estão a viver com a jornalista, em Lisboa. 
Ana Carreteiro, de 35 anos, e Tiago Vieira, 
de 37, estavam juntos há cerca de cinco 
anos e meio e sempre mantiveram uma 
relação discreta, o que explica o facto de 
terem conseguido manter em segredo 
uma separação que já se consumou há 
vários meses. Recorde-se que Tiago Vieira, 
fi lho do presidente do Benfi ca, Luís Filipe 
Vieira, é ainda pai de Santiago, de seis 
anos, fruto de uma relação anterior. ■

foto Arquivo Lux

Ana Carreteiro, de 35 anos, e Tiago, 
de 37, estavam juntos há cinco anos 

e são pais de António Maria, de 2 anos, 
e de Maria do Mar, de 10 meses



antena lux

Eduardo 
Madeira
PAI BABADO 
DE LEONOR
“É linda de cortar 
a respiração. Estou 
feliz! E o resto é 
conversa!”, escreveu 
Eduardo Madeira 
no Facebook logo 
após o primeiro abraço 
à fi lha recém-nascida. 
Leonor nasceu às 14h 
do dia 23 de setembro, 
com 3,250 kg. A bebé 
é a primeira fi lha em 
comum do humorista
com Joana Machado, 
com quem se casou 
no passado dia 7 
de setembro, numa 
cerimónia realizada 
na baía dos Golfi nhos, 
em Caxias. Recorde-se 
que Eduardo também 
é pai de Rodrigo, 
de 12 anos, fruto do 
seu primeiro casamento.

Vítor Baía 
TERMINA CURSO 

DE DIAMANTES
O ex-futebolista

 terminou um curso 
de classifi cação 

de diamantes 
no instituto HRD 

Antwerp (Bélgica), 
entidade 

reconhecida 
a nível mundial na 

área da certifi cação 
de diamantes, 
gemas e joias. 

“Foi gratifi cante 
o tempo que 

dispendi em Antuérpia, pelos conhecimentos técnicos 
com que fi quei e pelo facto de ter fi cado a saber 

que, para entrarem no mercado europeu, os diamantes 
têm de vir acompanhados por um certifi cado de Kimberly, 
um documento que garante que o diamante comprado 

não é um ‘diamante de sangue’, originário de zonas 
de confl ito, o que nos dá a segurança de não estarmos 
a dar o nosso dinheiro para alimentar guerras”, explicou 
Vítor Baía à Lux. O atleta foi ainda convidado para ser 
embaixador da HRD para Portugal, Angola e o Brasil, 

e acompanhará a HRD Antwerp na abertura de um 
escritório e de um laboratório no nosso país.

Sofi a 
Escobar
ATRIZ CASOU 

GRÁVIDA 
DE QUATRO MESES
Sofi a Escobar trocou 

alianças com 
Gonzalo Ramos 

no passado dia 21 
de setembro, 

em Guimarães, 
de onde a atriz é 

natural. Num local 
idílico, os noivos 
celebraram não 
só a sua união, 

como o anúncio 
do primeiro fi lho, 

Gabriel, que deverá 
nascer em fevereiro. 

A artista 
portuguesa

 e o ator e cantor 
espanhol 

conheceram-se 
em Londres 

e estão juntos
 há dois anos.

Daniela Mercury 
e Malu Verçosa
PREPARAM CASAMENTO CIVIL
Outubro foi o mês escolhido pela cantora baiana, 
de 48 anos, e pela jornalista, de 37, para 
ofi cializarem a relação. Após a troca de alianças 
numa cerimónia simbólica realizada em Paris, 
em abril, o casal pretende agora casar-se civilmente 
em Salvador, no próximo dia 12 de outubro, 
e trocar os apelidos. Os vestidos de noiva já estão 
escolhidos e a cerimónia, marcada para o dia de 
Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, 
será só para familiares e amigos próximos. 
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antena lux

Juan Carlos
SUBMETIDO A NOVA 

INTERVENÇÃO CIRÚRGICA
Aos 75 anos, o rei de 

Espanha foi operado à anca 
esquerda, em Madrid, 

para substituir uma prótese 
que terá infetado. Com 

uma saúde cada vez mais 
debilitada, o monarca 
foi submetido a cinco 

intervenções cirúrgicas 
nos últimos 18 meses, mas, 

segundo Rafael Spotorno, 
chefe da Casa do Rei, 

Juan Carlos “em nenhum 
momento ponderou 

abdicar” do trono. 
“A inabilitação depende 

de uma constatação 
das Cortes, que teriam de 

tomar essa decisão, mas 
não se aplica neste caso, 

porque o rei não está 
incapaz de cumprir 

as suas funções”, 
afi rmou aos jornalistas.

Diogo 
Morgado 
ATOR 
PORTUGUÊS 
FAZ SUCESSO 
NOS EMMYS
No passado 
domingo, 
o galã 
português 
fez furor 
na passadeira 
vermelha da 
65.ª cerimónia 
de entrega 
dos ‘Óscares’ 
da televisão, 
no teatro 
Nokia, em 
Los Angeles. 
Apesar de o 
ator da SIC ter 
sido pré-nomeado 
para Melhor Ator Principal pelo seu 
desempenho na série “A Bíblia”, não chegou 
à fase fi nal da competição, mas ganhou 
o carinho do público e a atenção dos repórteres 
presentes na gala. 

Ana 
Rocha
À ESPERA 

DO PRIMEIRO 
FILHO

A atriz, de 35 
anos, está grávida 

de três meses 
e meio. Há um ano 
a viver um romance 

com Pedro 
Mendonça, 

brand manager 
numa empresa 

farmacêutica, 
Ana aguarda 

a chegada do 
primeiro fi lho com 

muita emoção 
e quer que o 

nascimento 
aconteça no nosso 

país. Em 2010, 
a atriz mudou-se

para Londres para 
estudar realização 

e cinema, mas 
voltou há alguns 

meses para 
Portugal.

Eduardo Beauté 
e Luís Borges
APRESENTAM A FILHA 
LURDES
O cabeleireiro 
e o manequim estão 
ansiosos por ter nos braços Lurdes, a menina guineense que 
adotaram, de quase dois anos. A criança ainda se encontra no seu 
país, mas Eduardo viajará em breve para ir buscá-la. Enquanto 
espera, o casal partilhou uma foto da menina nas redes sociais.
“A Lu já faz parte da nossa família. Só que cada minuto parecem 
horas, porque nos parece que nunca mais chega o momento 
de estarmos todos juntos”, escreveu o cabeleireiro. Lurdes nasceu a 
8 de janeiro de 2012, data em que o casal batizou o fi lho mais velho, 
Bernardo, sendo também o dia de aniversário de Eduardo.
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Numa viagem 
com a Lux a Marrocos, 
RITA PEREIRA explica 

as duras críticas 
que teceu a alguma 
imprensa, esclarece 
a polémica à volta 

da sua lesão e garante 
estar solteira

N
as ruas da medina de Marraquexe, 
os vendedores elogiavam-na: 
“Oh, elle est belle comme la jade.” 
A verdade é que a própria Rita 
Pereira diz que os locais acham que 

ela é “marroquina” e isso fá-la sentir-se “muito 
bem” naquele país do norte de África, onde 
passeou, a convite da Lux e da Delegação 
do Turismo de Marrocos. Bebeu chá de men-
ta, comeu cuscuz e regateou. Muito! Sentada 
num sofá do hotel Hivernage, desabafou com 
a Lux sobre as notícias que têm saído a seu 
respeito, relativamente à lesão contraída no 
programa “Dança Com as Estrelas”, ao seu 
corpo e a um possível namoro com Rodrigo 
Menezes. Garantiu estar solteira: “A próxima 
pessoa que apresentar aos meus pais será aque-
la com quem quero fi car para sempre”, disse. 
Lux – Porque é que aceitou o convite para 
esta viagem a Marrocos, uma semana depois 
de tecer duras críticas às revistas de sociedade,
no “Dança Com as Estrelas”?
Rita Pereira – É fácil responder a isso. Há 
algumas publicações que vendem mentiras e 
outras que escrevem a verdade, como a Lux, 
a Caras… Ainda que muitas vezes as pessoas 
não consigam distinguir as revistas, eu consigo. 
Dou muito poucas entrevistas com produções 
por ano, e a Lux é sempre uma das minhas 
escolhas, se não a única. Por aí se vê que não 
tenho a mesma opinião sobre toda a imprensa.
Lux – O que a levou a tecer aqueles comentários?
R.P. – Dou-lhe exemplos muito concretos, porque 
sou conhecida por ser direta. Digo o que tenho 

“Eu e o Rodrigo 
Menezes 

não somos 
namorados„



 Rita Pereira perdeu-se 
pelas 600 ruas da medina 

de Marraquexe, onde 
os vendedores com quem 
regateava os preços lhe 

diziam: “Não posso olhá-la 
nos olhos, pois teria de 

lhe dar o artigo de borla”



 A estrela da TVI já processou cinco publicações. “Ganhei três vezes. 
Nas outras, acabei em acordos. Não é pelo dinheiro, é pela dignidade”

 “Há anos que digo que, quando colocar 
silicone, serei a primeira a assumi-lo„ 

a dizer sem medo das consequências, até por-
que hoje em dia também temos voz, com as 
nossas páginas no Facebook. A partir do mo-
mento em que tenho um milhão e trezentas
mil pessoas a ver um post meu, acho que posso 
ser considerada uma opinion maker, e certas 
publicações deixam de ter credibilidade com os 
nossos esclarecimentos no Facebook. Fui 
aprendendo que a culpa do que é publicado é
de diretores que não gostam de nós e misturam
a opinião com o seu desempenho profi ssional.
Lux – Quando fala nesse post de um vídeo, 
refere-se à notícia que dizia ter silicone?
R.P. – Sim. Há anos que digo que, quando 
colocar silicone, serei a primeira a assumi-lo. 
Sou completamente a favor do silicone e das 
cirurgias plásticas, e sempre disse que, depois 
de ter fi lhos, vou colocar silicone. 
Lux – Sente-se perseguida?
R.P. – Completamente! Aliás, não pela 

imprensa em geral. Estou em paz com as pu-
blicações, à exceção de duas: o Correio da 
Manhã e a TV Guia. No entanto, amadureci 
muito, aprendi com os meus erros.
Lux – Que erros?
R.P. – Abrir demasiado o campo da vida 
privada. O facto de ter tido um namorado 
[Angélico Vieira] que era uma fi gura pública 
tornou-me mais exposta. Passaram dez anos 
e aprendi. Sei que palavras usar para que não 
distorçam aquilo que eu digo. 
Lux – Em que medida é que a afeta a publi-
cação de matérias sobre a sua vida privada? 
R.P. – Quando sou capa com mentiras, e 
sei-o através de amigos, porque não leio… 
Fico a pensar nisso durante uma hora. 
Devo responder? Depois, penso nas coi-
sas importantes da vida. É a tal maturidade. 
Antigamente, fi cava zangada e ofendida, 
queria vingar-me. Hoje em dia, ou os ponho

em tribunal ou ignoro-os, simplesmente. 
Lux – Diz que já não se deixa afetar tanto. 
Isso ainda condiciona o seu dia a dia?
R.P. – Não. Antigamente, se calhar, não teria 
vindo nesta viagem, porque as pessoas iam 
pensar que afi nal não estava lesionada. Se 
calhar, não saía [à noite] a seguir a ter-me 
magoado. Hoje em dia, aproveito todos os 
minutos da minha vida para ser feliz.
Lux – Perguntava-lhe isto com base numa 
situação específi ca: quando o Rodrigo Me-
nezes foi detido numa operação stop no 
Algarve, li que estava preocupada por es-
tar no local e por isso poder prejudicá-la...
R.P. – Não. Mantive-me serena, porque… Não 
posso falar muito sobre isto, a pedido da ad-
vogada do Rodrigo, ainda que tenha sido 
tudo uma enorme injustiça. Mantive-me cal-
ma, e depois peguei no carro dele e fui atrás
do da polícia, onde ele seguia. Seria a últi-



 Rita Pereira diz que não 
costuma trabalhar com 

agentes. “Sempre fui tão 
líder que me faz confusão

 ter alguém a controlar 
a minha vida”

 “Tenho grande 
difi culdade 
em confi ar 

nas pessoas 
para namorar„



Antes de partir de férias, 
Rita está dedicada 

ao papel cómico de Odete, 
secretária de redação 

de uma revista de sociedade. 
“É super-irónico”, disse, 

rendida ao trabalho 
com Joaquim Leitão: 
“Ele é muito humilde

 e descontraído” 

 “Adoro Marrocos. 
É um país seguro, 

até para as mulheres„
ma pessoa a pensar na imagem para não 
defender o Rodrigo, que é uma pessoa que 
adoro. Um dos meus melhores amigos. 
Lux – São namorados?
R.P. – Não. Por mais que queiram… O Rodrigo
é a minha pessoa em versão masculina. 
Adoro-o com todo o meu coração. Já fi ze-
mos quatro novelas juntos, três delas como 
casal. Foi uma amizade que cresceu...
Lux – Sobre a sua lesão: qual é a verdadeira 
dimensão do problema?
R.P. – Estava a dançar jive e, num movimento, 
tive uma dor horrível. Sentei-me e, quando 
tentei levantar-me, não consegui. Chamei o 
fi sioterapeuta presente e ele disse-me logo 
que, pela dor que tinha, só podia ter rasgado
o músculo. Quando fiz a ecografia, os 
médicos viram que tinha um rasgão de 
três centímetros na parte de trás da coxa. 
Uma situação grave. 
Lux – Foi o médico que lhe disse para não 
participar no programa?
R.P. – Foi. O médico disse-me logo que não 
podia continuar, mas eu chamei-o à parte e 
perguntei-lhe o que é que podia acontecer 
se arriscasse. Ele disse-me que podia fi car 
coxa para o resto da vida. 
Lux – Mesmo assim, pode andar e fazer 
outros movimentos?
R.P. – Posso. O médico pediu-me para 
usar muletas nos primeiros três ou quatro 
dias. Nessa sexta-feira, sim, chorei. Fui 
para casa! O Pedro Teixeira ligou ao Rodri-
go Menezes e disse: “Vai buscar a Rita a 
casa, porque ela vai deprimir.” Ele foi 
buscar-me a casa e fui sair à noite. O facto 
de ter saído à noite não quer dizer que não 
estivesse lesionada. Eu é que controlo a 
minha dor!
Lux – Sente-se melhor, hoje?
R.P. – Sim. Passaram 12 dias desde que 
me lesionei. Antes de vir para Marrocos, 
telefonei ao fi sioterapeuta, que me dis-
se não haver problema e para tomar os 
medicamentos caso tivesse dores. Além 
disso, o médico disse-me que o facto de eu 
fazer exercício levava o músculo a recuperar 
mais rapidamente.  
Lux – Chorou quando soube da lesão… Tinha 
o objetivo de ganhar o programa?
R.P. – Não estava lá para ganhar. Chorei 
porque amo dançar, e este programa foi 
um sonho tornado realidade. No entanto, 
qualquer pessoa que entra num concurso 
quer chegar ao fi m.
Lux – Depois de uma telenovela e do “Dança 
Com as Estrelas”, vai ter fi nalmente férias?



 A atriz mostrou à Lux o relatório médico e explicou que teve de parar o exercício 
físico. A TVI e a Endemol foram as primeiras a aconselhá-la a acatar essas ordens

 “O médico disse-me que podia fi car coxa para 
o resto da vida [se continuasse no programa]„ 

R.P. – Ainda não. Enquanto estive a fazer o 
programa, fui chamada para o casting de 
um fi lme [o “Sei Lá”, do Joaquim Leitão], e 
já tinha tudo planeado de forma a conciliar 
as fi lmagens com o programa.
Lux – O que representa para si esse desafi o?
R.P. – [sorriso] Conseguir entrar na séti-
ma arte, fi nalmente. Estou muito feliz por 
estar a fazer cinema. 
Lux – Depois do fi lme, há planos para férias?
R.P. – Sim, depois há planos. Quero ver se 
consigo ir fi nalmente à Tailândia. 
Lux – Com quem? Há dois meses disse 
à Lux que não tinha namorado, mas que gos-
taria de ter. A situação alterou-se?
R.P. – Não! [risos] Continuo a dormir com as 
minhas cadelas.
Lux – E os rumores de uma relação com o 
Demo [Tó Pereira, dos Expensive Soul]?
R.P. – Isso já corre há dois anos. No início, 
preocupei-me e não ia aos concertos do 
Tó, para não acharem isso. Ele próprio tem 
a sua vida pessoal e não queria prejudicá-lo 
nesse campo. Hoje em dia, a amizade é mais 
importante do que o que pode ser escrito, e 
o Tó é um dos meus melhores amigos.
Lux – O que é que um homem precisa de ter 
para a conquistar?
R.P. – A minha irmã diz que sou demasiado 
esquisita. E sou...
Lux – Inibe-se de ter aventuras, casos, com 
receio de que se possa saber?
R.P. – Não é o facto de se tornar público. 
É uma questão de confi ar na pessoa. Quero 
que a pessoa que está comigo esteja comigo
e não com a ‘Rita Pereira’. Tenho grande 
difi culdade em confi ar nas pessoas, seja para 
dar beijinhos, seja para namorar. A próxima 
pessoa que estiver comigo e que eu apresen-
tar aos meus pais será a pessoa com quem 
quero fi car para sempre.
Lux – Eles são exigentes com isso?
R.P. – Não, nada… Estão sempre a pergun-
tar-me se tenho namorado. A minha mãe, 
sobretudo. E tenta arranjar-me namorados... 
Lux – Falando desta viagem: já tinha 
vindo a Marrocos?
R.P. – Sim. Aceitei voltar porque adoro o país.
As pessoas tratam-me sempre muito bem. 
Acham que sou marroquina e têm um carinho 
diferente. Além disso, adoro o facto de isto ser 
um mundo à parte. Adoro os cheiros, as cores, 
os sons, adoro regatear, adoro comprar coi-
sinhas que se calhar nunca vou usar. Adoro 
a língua árabe e a gastronomia. Marraquexe 
é uma cidade onde me sinto segura. Mar-
rocos é seguro, até para as mulheres an-
darem sozinhas na medina. Ainda me falta 
visitar Fez: toda a gente diz que é lindo! 
E gostava de ir ao deserto...” ■

texto Vanessa Barros Cruz (vanessacruz@lux.masemba.com)  
fotos João Cabral  agradecimentos Delegação Ofi cial 

de Turismo de Marrocos, Micaela Oliveira, Pedra Dura e Lacoste



A noiva deslumbrou 
num magnífi co 

vestido de Elie Saab 
e com uma tiara de 
diamantes da sogra

O romântico 
casamento 
de FÉLIX 

e CLAIRE DO 
LUXEMBURGO

 Em cima, o momento em que 
a noiva entrou na basílica pelo 

braço do pai, Hartmut Lademacher. 
À esquerda, os grão-duques 

do Luxemburgo. À direita, Pierre
 do Mónaco e Beatrice Borromeo 



F  
oi na pequena cidade de Saint-
-Maximin-la-Sainte-Baume, na 
Côte d’Azur, no sul de França, 
que o príncipe Félix do Luxem-
burgo, de 28 anos, jurou amor 

eterno a Claire de Lademacher, de 27. 
À cerimónia, que se realizou no dia 21, 
na basílica de Santa Maria Madelena, um 
templo com mais de mil anos, assistiram 
cerca de 370 convidados. Às 11h, a noiva 
chegou num espetacular Rolls Royce Phantom 
prateado e, como manda a tradição, en-
trou na basílica pelo braço do pai, Hartmut 
Lademacher. Rodeada pelos seus pagens, 
Claire deslumbrou numa criação do libanês 
Elie Saab, que atraiu todas as atenções. 
O cabelo apanhado fazia sobressair o véu 
bordado e a tiara fl oral de diamantes, da 
sogra, a grã-duquesa Maria Teresa, que 
já a usou em várias ocasiões. Numa ceri-
mónia realizada em alemão e francês, o 
príncipe Félix e Claire tornaram-se marido 
e mulher. No fi nal, os noivos abandonaram 
a igreja sob o aplauso dos convidados e dos 
muitos populares ali presentes que qui-
seram felicitá-los. Como seria de esperar, 
selaram o momento com o tão aguardado 
beijo. Em seguida, noivos e convidados 
desfrutaram de um banquete nupcial no 
convento de Saint-Maxim. ■

 Claire Lademacher, de 27 anos, e o príncipe Félix, de 28, conheceram-se 
no colégio que frequentaram na Suíça. Felizes, os noivos acenaram à multidão

Félix é o segundo fi lho dos grão-duques 
Maria Teresa e Henrique do Luxemburgotexto Evelise Moutinho (evelisemoutinho@lux.masemba.com)  

fotos Reuters



T
em sido em Portugal, onde 
está novamente a traba-
lhar no centro de saúde 

de Cantanhade, que Odília 
Pereirinha tem acompanhado 
as notícias que deixam uma 
das testemunhas-chave do jul-
gamento do fi lho sob suspeita. 
Foi o New York Times o primei-

ro jornal a lançar dúvidas sobre 
o testemunho de William Barr 
no julgamento no qual Renato 
Seabra foi condenado a pelo 
menos 25 anos pelo homicí-
dio de Carlos Castro. O neu-
ropsicólogo é acusado de ter 
uma relação privilegiada com 
a acusação. Dizem os núme-

ros que, nos últimos 13 anos, 
Barr, de 56 anos, foi contrata-
do pela acusação mais de cem 
vezes, defendendo sempre a 
tese da Procuradoria de Ma-
nhattan. Durante o julgamento, 
a opinião do neuropsicólogo foi 
contrária à dos vinte especia-
listas contratados pela defesa, 

segundo os quais o antigo ma-
nequim não tinha consciência 
dos seus atos e devia ser con-
siderado inimputável. Barr afi r-
mou que a doença mental de 
Renato não podia ter origem 
súbita, opinião com a qual o 
júri acabaria por concordar. ■

ODÍLIA PEREIRINHA 
está novamente 

em Portugal

 Testemunho 
do psicólogo 
que avaliou 

RENATO 
SEABRA alvo
de suspeita  

À esquerda, Odília Pereirinha, mãe do ex-manequim. Em cima, Renato 
Seabra durante uma das sessões do julgamento no qual foi condenado

a pelo menos 25 anos de prisão. Em baixo, o neuropsicólogo William Barr

fotos D.R. e Arquivo Lux





Família e namorado orgulhosos de  SARA MATOS, 
a grande vencedora do “Dança Com as Estrelas”

 “Estou felicíssima, mas não 
estava nada à espera de ganhar„ 

Sara Matos numa explosão de alegria no momento 
em que soube que era a vencedora do programa 

e, à esquerda, com o namorado, Lourenço Ortigão 

S
ara Matos deu sal-
tos de alegria mal 
ouviu Cristina Fer-
reira revelar que 
era ela a vencedora 

do programa “Dança Com as 
Estrelas”, da TVI. “Estou feli-
císsima, mas não estava nada à 
espera de ganhar. Estou muito 
contente por ter chegado onde 
cheguei. Foi uma grande apren-



À esquerda, 
Sara com 

o pai, Paulo 
Matos.

À direita 
e em baixo, 
a atriz com 
o bailarino 

André Branco, 
com quem diz 
ter construído 
uma amizade 
para a vida. 
Em baixo, 
a mãe de 
Lourenço 
Ortigão, 

Maria 
Carolina 
Aragão

 “Foi importante 
o apoio do 

Lourenço, por isso 
é que também 
lhe dediquei 
o prémio„ 

dizagem e evolução, não só ao 
nível da dança. Lembro-me de 
que, na primeira gala, eu tremia, 
era horrível! Isto ajudou-me como 
profi ssional e como pessoa, em 
todos os sentidos. Foi uma eta-
pa maravilhosa! Não houve 
fases difíceis, só fi sicamente: 
fi cámos todos cansados, e como 
eu estive a gravar a novela não 
foi fácil. No entanto, não podia 

ter corrido melhor. Toda a gente 
viu a união dos concorrentes!”, 
comentou a atriz. Na plateia, 
Sara contou com o fervoroso 
apoio do namorado, Lourenço
Ortigão, uma das pessoas a 
quem dedicou a vitória. “Foi 
importante o apoio dele, por 
isso é que também lhe dediquei 
o prémio. Eu teria feito exacta-
mente o mesmo. Ele é um dos 

meus apoios”, garantiu. No fi nal,
a atriz deu um longo e emocio-
nado abraço ao pai, Paulo Matos. 
“Somos muito unidos”, disse. 
Quanto à dança, não escondeu 
a vontade de continuar: “Ganhei 
uma paixão. Se conseguir gerir 
o meu tempo, não vou deixar 
de dançar.“ ■
texto Natália Ribeiro (nataliaribeiro@lux.masemba.com)  

fotos Artur Lourenço



E
nquanto Pedro Teixeira dançava no 
palco do programa “Dança Com 
as Estrelas”, Cláudia Vieira e a 

fi lha, Maria, assistiam a tudo nos bas-
tidores e torciam pela vitória do ator. 
“Fiquei muito feliz. A Maria dança e mui-
to! Fica a ver os dançarinos, tenta imitá-
-los e está sempre na brincadeira. Adora 
tudo que é espetáculo e adora ver-nos 
dançar. Brinca, vem ter comigo, dá-me 
beijinhos e o conforto e a paz que eu 
preciso de ter neste tipo de diretos, em 

que estamos sempre muito nervosos e 
ansiosos. A presença delas dá-me essa 
tranquilidade”, explicou o ator aos jorna-
listas. Apesar de ter perdido o primeiro 
lugar para Sara Matos, Pedro garante ter 
fi cado igualmente feliz. “Não fi quei 
desiludido, até porque não estava à 
espera de ganhar. Estou mesmo mui-
to feliz pela Sara, que adoro do fundo 
do coração”, assegura. Agora, Pedro 
Teixeira só pensa em tirar férias. ■

fotos Artur Lourenço e D.R. 

CLÁUDIA VIEIRA e a 
fi lha apoiam PEDRO 

TEIXEIRA nos bastidores 
do programa da TVI

 “A Maria adora 
ver-nos dançar„ 

Pedro Teixeira

Em cima, Pedro Teixeira e Mónica durante as coreografi as de paso doble e jive. Em baixo, à esquerda, enquanto 
dançavam cha cha cha; à direita, o ator com Cláudia Vieira nos bastidores, uma fotografi a colocada pela atriz no Facebook



panorama

Terror num centro comercial 
de Nairobi, no Quénia

À hora do fecho desta edição, o presidente queniano, 
Uhuru Kenyatta, dirigiu-se ao país para anunciar 

o fi m do cerco ao comando islamita Al-Shebab, que 
no sábado, 21, invadiu o centro comercial Westgate em 

Nairobi, no Quénia, disparando indiscriminadamente 
e fazendo reféns. Embora admitindo que três pisos 

do edifício tinham abatido durante as operações de 
resgate, podendo haver ainda corpos ou sobreviventes 

sob os escombros, Kenyatta colocou o número 
de vítimas mortais em 72: 61 civis, seis membros 

das forças de segurança e cinco terroristas. Os hospitais 
terão assistido também mais de 170 feridos. 

Reviver o passado em São Bento 
Pedro Passos Coelho recebeu as antigas alunas do Colégio das Escravas do Sagrado Coração de Jesus no palacete 
de São Bento, onde aquela instituição de ensino esteve sediada no início dos anos trinta. Em 1937, logo após o atentado 
a Salazar, o edifício foi expropriado para se tornar a residência ofi cial do Presidente do Conselho, e o colégio acabou por 
se mudar para a zona da Lapa. Décadas depois, as antigas estudantes não esconderam a emoção que sentiram ao voltar atrás 
no tempo e, na escadaria da atual residência ofi cial do primeiro-ministro, recriaram a fotografi a registada muitos anos antes.
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“Toda a Gente Me Diz Isso”
DESTAQUES TV

“CLÍNICA PRIVADA” 
FINAL DA TEMPORADA VI
FOX LIFE, quinta-feira, 26,
21h25
Aí está o último episódio da 
sexta temporada de “Clínica 
Privada”. Recuando ao início 
desta série, depois de uma 
tentativa falhada de salvar 
o seu casamento, a cirurgiã 
Addison Montgomery mu-
dou-se para Santa Mónica, 
Califórnia, na tentativa de ser 
feliz. Ali encontrou os seus 
grandes amigos da universi-
dade, Sam e Naomi, juntan-
do-se a eles na chique clínica 
privada Oceanside Wellness 
Center. Descubra como 
termina esta aventura.

“007 SKYFALL”
TVCINE 1, sexta-feira, 27, 
21h30
Daniel Craig está de regresso 
na pele de James Bond em 
“Skyfall”, a 23.ª aventura do 
mais famoso agente secreto, 
realizada por Sam Mendes e 
com tema original de Adele. 
O passado de M ensombra-
-a e um ex-agente decide 
vingar-se. Mais do que nun-
ca, M precisa da lealdade e 
da coragem de Bond. Com 
o M16 a ser atacado, o mais 
famoso agente de Sua Ma-
jestade vai ter de encontrar 
forma de destruir o inimigo. 

“CASA DOS SEGREDOS 4”
TVI, domingo, 29, 22h
Teresa Guilherme volta com a 
quarta edição de “Casa dos 
Segredos”, o reality show da 
TVI que promete agitar os 
serões de domingo. A es-
trutura do programa será a 
mesma das anteriores edi-
ções e todos os concorren-

tes guardam um segredo. As 
surpresas estão garantidas.

“HEREAFTER 
– OUTRA VIDA”
RTP1, domingo, 29, 00h
Três pessoas, distantes entre 
si, estão unidas pela morte. 
George vive nos Estados Uni-
dos, atormentado pelas capaci-
dades paranormais que revela 
desde muito jovem. Do outro 
lado do Atlântico, em França, 
a jornalista Marie tenta lidar 
com o trauma de ter sobrevi-
vido ao tsunami de 2004 no 
sudeste asiático. Em Inglaterra, 
o pequeno Marcus não conse-
gue ultrapassar a trágica morte 
do irmão gémeo. 

“OS CONTEMPORÂNEOS”
RTP2, segunda 
a sexta-feira, 23h30
Um programa virado para 
os incidentes do quotidia-
no, constituído por sketches 
humorísticos sobre a atua-
lidade. Bruno Nogueira, 
Carla Vasconcelos, Dinar-
te Branco, Eduardo Madei-
ra, Gonçalo Waddington, 
Maria Rueff, Nuno Lopes 
e Nuno Markl prometem 
muitas gargalhadas.

“A GUERREIRA”
SIC, segunda 
a sexta-feira,
23h45
Morena foi criada 
num morro domi-
nado pelo tráfi co 

de droga, entre metralhado-
ras e tiroteios, mas mantém a 
capacidade de acreditar nos 
seus sonhos. É no cenário 
da pacifi cação da favela do 
Complexo do Alemão que 
encontra Theo, um ofi cial do 
exército devoto de São Jor-
ge, por quem se apaixona. 

Chinês de três anos 
é fenómeno no snooker
Com apenas três anos, Wang Wuka tem alcançado 
sucesso em competições de snooker e já enfrenta 
os grandes nomes da modalidade. O rapaz vive 
em Xuancheng, na China, e começou a jogar com apenas 
um ano, incentivado pelo pai. A vontade de chegar 
longe levou-o a treinar cerca de cinco horas por dia. 
O empenho trouxe-lhe frutos e o pequeno chinês 
já defrontou inclusivamente o britânico Stephen Hendry, 
heptacampeão da modalidade.

Sem-abrigo 
torna-se 

milionário 
graças à sua 
honestidade

Glen James, um 
sem-abrigo de Boston, nos 
Estados Unidos, encontrou 

uma mochila cheia 
de dinheiro e traveller’s 

checks no valor de 31 mil 
euros e, em vez de guardar 

o tesouro para si, foi 
entregá-lo à polícia.

 A boa ação do homem 
valeu-lhe uma cerimónia 

de agradecimento 
organizada pelas 

autoridades e ainda uma iniciativa que pode mudar 
para sempre a sua vida. Ethan Whittington sensibilizou-se 

com a história de Glen e decidiu organizar uma angariação 
de fundos online para o recompensar pela sua honestidade. 

Até à hora de fecho desta edição, já tinham sido doados 
cerca de 81 mil euros e o valor continuava a subir.
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TOP 5 as mais votadas da semana

1

2

3

4

5

Home        Nacional        Internacional        Moda e Beleza        Destinos        Culinária        Decoração        Casamentos        Criança        Saúde       Signos

PASSADEIRA 
VERMELHA 
DOS EMMYS
Todas as fotos da 65.ª 
edição dos ‘Óscares’ 
da televisão no teatro 
Nokia, em Los Angeles. 

PEDÓFILO QUE 
PLANEAVA VIOLAR, 
TORTURAR E COMER 
CRIANÇAS FOI PRESO
Condenado nos EUA, 
tinha montado uma 
câmara de tortura.

LEONOR POEIRAS 
MOSTRA 
NOVO VISUAL
A apresentadora 
deixou os receios 
de parte e “ousou” 
um corte radical.

MICHELLE OBAMA 
ESCOLHE EMPRESA 
PORTUGUESA 
A Nutri Ventures entra 
no programa de luta 
da primeira-dama contra 
a obesidade infantil.

MICHELLE PFEIFFER 
TORNA-SE “VEGAN” 
AOS 55 ANOS
A atriz quer prevenir 
o cancro e a demência 
e revela que já baixou 
o colesterol.

OS VÍDEOS MAIS VISTOS EM LUX.PT
Veja Sara Matos a sagrar-se vencedora do “Dança Com as 
Estrelas” e a jovem de 24 anos que fez furor com o tema 
“I Will Always Love You”, de Whitney Houston. Não perca 
os momentos que não se viram na cerimónia em que 
Cristiano Ronaldo assinou contrato com o Real Madrid e a 
homenagem a James Gandolfi ni nos Emmys. Nicole Kidman 
surpreende no papel de Grace Kelly e uma rapariga de 13 
anos com uma doença congénita conquista júri e público 
com uma comovente atuação no concurso “The X Factor”.

SEMANA 
DA MODA 
DE MILÃO
O verão de 2014 
nas propostas 
de Prada, Armani, 
Gucci, Ferré...

KERRY 
WASHINGTON 
ELEITA 
A MAIS 
BEM VESTIDA
Atriz que 
protagoniza 
a série 
“Scandal” 
lidera a lista 
anual 
elaborada 
pelas revistas
People 
e Vanity Fair.
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PORQUE ELES MERECEM O MELHOR!

JÁ NAS BANCAS!



BÁRBARA 
GUIMARÃES 
apresenta 

a coleção de 
livros infantis 

Meninos 
Especiais

Dinis, de 9 anos, 
e Carlota, 

de 2, os fi lhos 
da apresentadora 

da SIC, lidam
 com naturalidade 

com crianças 
com estas 

características

“É preciso 
integrar a 

diferença na 
normalidade„ 

Bárbara Guimarães

Com um look descontraído, 
Bárbara Guimarães esteve 
na Ler Devagar, em Lisboa, 

para apresentar uma coleção 
de livros. À direita, com Vera 

Souschek, que tem trissomia 21

F
oi no ambiente acolhedor da 
Ler Devagar, na Lx Factory, 
e perante uma plateia muito 
especial, que Bárbara Gui-
marães apresentou a coleção 

de livros infantis Meninos Especiais, da 
autoria de Alice Vieira, Luísa Beltrão e 
Luísa Ducla Soares. “É um projeto ex-
traordinário lançado pela associação 
Pais-em-Rede e conta as histórias de três 

meninos especiais: o Tiago, que tem paralisia 
cerebral; o João, que sofre de autismo; 
e a Vera, vítima de trissomia 21. São 
crianças reais, que estão hoje aqui con-
nosco na apresentação, e os três livros 
falam da inclusão na escola destes meni-
nos especiais. É preciso integrar a diferen-
ça na normalidade”, afi rmou a apresen-
tadora da SIC. Mãe de Dinis, de 9 anos, 
e Carlota, de 2, Bárbara revela que os seus 



À esquerda, 
a apresentadora da SIC 

distribui autógrafos. 
Ao lado, com a mãe, 

Isabel Amorim. 
Em baixo, Natacha 
Almeida e o fi lho, 

Tiago Aires, que tem 
paralisia cerebral,

 e à direita, João, que 
sofre de autismo, com 
a mãe, Helena Sabino

“Os três 
livros falam 
da inclusão 
na escola 

destes meninos 
especiais„

fi lhos vivem a diferença com naturalidade: 
“Desde muito cedo que o Dinis sabe o 
que são meninos especiais e integra com 
toda a normalidade – de resto, é de nor-
malidade que se trata – crianças com essas 
características. No nosso círculo de ami-
gos, há meninos especiais e é engraçado 
ver como isso não é diferente para eles. 
São apenas mais um menino ou uma me-
nina. Em relação à Carlota, ela viu os três 

livros em cima da mesa e fi cou curiosa. 
Li-lhos, e o que mais a intrigou foi a 
cadeira de rodas: queria saber porque é que 
aquele menino tinha rodas. Expliquei-lhe 
o que era e que o menino precisava delas 
para andar. A história do Tiago foi a que 
mais lhe despertou a atenção…”, explicou. 
A gravar “Factor X”, o novo programa da 
SIC, que vai apresentar em parceria com 
João Manzarra, Bárbara tenta esticar as 

horas do dia. “Giro o meu dia a dia com 
grande ginástica, mas com prazer. Esta al-
tura é marcada pelo regresso às aulas. Para 
as crianças, o ano começa em setembro, 
não em dezembro. O Dinis foi para o quarto 
ano e está muito entusiasmado. A Carlota 
também já gosta de ‘estudar’: vê o irmão 
e gosta de imitá-lo”, conta, divertida. ■

texto Evelise Moutinho (evelisemoutinho@lux.masemba.com)
fotos Artur Lourenço



De partida para 
Moçambique, 
NUNO SANTOS 
aproveita todos 
os momentos 

para estar  
com o fi lho

“Ele já 
percebeu 
que vou 

estar mais 
ausente„

D
e viagem marcada para 
o início de outubro, com 
destino a Moçambique, 

onde irá abraçar o seu novo 
desafi o profi ssional na opera-
dora de televisão MultiChoice, 
Nuno Santos tem aproveitado 
todos os momentos em Portu-
gal para estar com o fi lho, Pe-
dro, de 5 anos, como aconteceu 
no passado sábado, dia 21, na 
apresentação do novo livro do 
seu amigo José Rodrigues dos 
Santos: “Voltei de Moçambique, 
onde estive uma semana, e agora 
estou em Portugal a tratar de uns 
assuntos. O meu fi lho já perce-
beu que vou trabalhar para fora 
e que vou estar mais ausente, 
mas uma coisa é ter percebido, 
outra é sentir isso na prática. 
É duro, mas a vida é assim. Acho 
que conseguirei vir a Portugal, 
em média, uma vez por mês”, 
afi rmou o ex-diretor de informa-
ção da RTP, sempre atencioso 
com Pedro, fruto do casamen-
to com a jornalista Andreia Vale, 
de quem se divorciou há um ano 
e meio. A namorar há cerca de 
cinco meses com a produtora 
Sílvia Paulos, Nuno Santos ga-
rante que vão fazer tudo para 
manter a relação à distância. ■

fotos Ricardo Santos

Nuno Santos levou 
o fi lho, Pedro, de 

4 anos, à apresentação 
do livro “O Homem 
de Constantinopla”, 
do seu amigo José 

Rodrigues dos Santos



MARCO 
HORÁCIO 
estreia-se 
a solo com 
“O Intruso”, 

no Teatro 
da Trindade 

No fi nal do 
espetáculo, 

o ator faz uma 
dedicatória 

a GUILHERME, 
de 7 anos

“É bom 
partilhar 
com o 

meu fi lho 
estes 

momentos 
únicos 

na minha 
carreira„

Em cima, uma imagem do ator em cena. Durante o espetáculo, a personagem propõe à plateia 
uma receita para sobreviver à crise, com recurso a uma namorada low cost e sogros low cost... 

A
crise é o mote para 
uma hora e vinte 
minutos de espetá-
culo em que Marco 
Horácio se propõe 

ajudar os portugueses a arran-
jar soluções low cost. O ator 
estreou a peça “O Intruso”, no 
dia 19, no Teatro da Trindade, 

em Lisboa, e mostrou-se con-
tente com o seu regresso aos 
palcos. “Estou satisfeito, aci-
ma de tudo, por ter voltado 
ao teatro (sozinho, pela pri-
meira vez) e por ter tido esta 
reação do público”, explicou 
Marco, de 39 anos, à Lux. Na 
plateia, a presença que lhe me-

receu maior carinho foi a do 
seu fi lho, Guilherme, de 7 anos. 
No fi nal do espetáculo, fez 
questão de lhe dedicar o seu 
trabalho e o seu esforço, emo-
cionado e pedindo desculpa 
pela “lamechice”: “A partir do 
momento em que temos fi lhos, 
os nossos objetivos de vida 

viram-se para eles. O facto de 
ele estar aqui hoje e perceber 
o meu trabalho, e que quan-
do não estou com ele e digo 
que estou a ensaiar é isto que 
estou a fazer, foi importante. 
Importante para ele perceber 
que, por vezes, o pai está mais 
stressado e ansioso por causa 



texto Vanessa Barros Cruz (vanessacruz@lux.
masemba.com) fotos Salvador Esteves

Guilherme, de 7 anos, foi dar os parabéns ao pai 
nos bastidores do Teatro da Trindade. Marco Horácio, 

com a sua habitual boa disposição, entreteve-se 
a brincar com ele

 “A partir 
do momento 

em que temos 
fi lhos, os nossos 

objetivos 
de vida viram-se 

para eles„

do trabalho”, explicou à Lux. 
No fi nal, Guilherme foi aos bas-
tidores abraçar o pai, deixando-
-o ainda mais feliz com a noite 
de estreia. “É sempre bom ter 
o meu fi lho comigo e partilhar 
com ele estes momentos úni-
cos na minha carreira”, afi rmou, 
numa altura em que comemo-
ra 20 anos de vida artística. ■



7 dias 

Kerry Washington 
foi eleita a mulher 
mais bem vestida do 
mundo, sucedendo 
a Gwyneth Paltrow. 
A atriz, de 36 anos, 
lidera a lista elaborada 
pela revista People, 
à frente de Jennifer 

Lawrence, Solange Knowles e Kate Bosworth.
“Quando vou a algum lugar, quero estar 
certa de que vou confortável e vestida para 
o evento”, declarou Kerry em comunicado. 
De acordo com a editora-executiva da Peo-
ple, Elizabeth Sporkin, a atriz foi escolhida 
devido à sua noção de moda: “Há uma 
tendência, este ano, de moda feminina, 
e acho que ela é quase a única responsável 
por isso.” A publicação destaca ainda Jen-
nifer Aniston como a mulher com o melhor 
estilo em alta costura, e Jessica Chastain 
como a melhor na passadeira vermelha.

Zac Efron terá esta-
do internado duran-
te cinco meses numa 
clínica de reabilitação, 
para tratar uma de-
pendência de cocaí-
na. De acordo com 
o site TMZ, o ator, 
de 25 anos, perdeu 

o controlo durante as gravações do fi lme 
“Neighbors”, em abril, e não voltou aos es-
túdios durante dias. “Era do conhecimento 
geral que ele estava a lutar contra a cocaí-
na”, revelou uma fonte próxima. Outra fon-
te garantiu à People que o ator “está bem” 
e “a cuidar de si”, e que “isso nota-se”. 
O E! News cita também alguém próximo 
do ator que assegura que Zac tem agora 
uma postura diferente: “Está saudável e 
feliz e não bebe. Vai levar o tempo que for 
necessário para se concentrar no trabalho.”

Gwyneth Paltrow 
foi acusada de agir 
como uma “diva” no 
seu ginásio. Alegada-
mente, a atriz, que 
é dona de uma ca-
deia de ginásios com 
a amiga e personal 
trainer Tracy Ander-

son, obriga os funcionários a limparem tudo 
antes de ela usar as instalações. Segundo 
fonte da revista Life & Style, “antes de to-
mar duche, Gwyneth pede para alguém ir 
limpar o chuveiro”: “Ela recusa-se a tocar 
naquilo a que chama ‘a água do duche 
de outra pessoa’.” A mesma fonte refere 
que a atriz, de 40 anos, só bebe água de 
determinada marca, e que os funcionários 
têm de ir comprá-la de propósito para ela.

Beatriz da Holanda
fraturou o maxilar

 e foi internada. A 
princesa, de 75 anos, 
sofreu uma queda na 
sua residência, o pa-
lácio Huis ten Bosch, 
e teve de ser subme-
tida a uma cirurgia 

no dia 22 de setembro. Segundo a Casa 
Real holandesa, Beatriz terá de permane-
cer no hospital durante vários dias. Esta 
tem sido uma fase difícil para a princesa, 
que perdeu o fi lho, Friso, há cerca de um 
mês. O príncipe esteve em coma desde 
fevereiro de 2012 e acabou por sucum-
bir às complicações resultantes da lesão 
cerebral sofrida num acidente de esqui.

Mick Jagger vai ser 
bisavô. O líder dos 
Rolling Stones, de 
70 anos, prepara-
-se para dar as boas 
vindas ao primeiro 
bisneto. A sua neta 
Assisi Jackson, de 21 
anos, está grávida de 

três meses, e o cantor mostra-se radiante 
com a novidade. Fontes ligadas à família 
do músico revelaram ao jornal The Mirror 
que Mick está muito feliz com a chegada 
do bebé e que brinca com o facto de ir 
ser bisavô e ainda não ter abandonado os 
palcos: no fi nal de 2012, os Rolling Sto-
nes fi zeram uma tournée de comemora-
ção dos 50 anos da banda e deram espe-
táculos nos Estados Unidos e na Europa.

Vasco Palmeirim 
está solteiro. De 
acordo com uma pu-
blicação semanal, o 
apresentador terá 
sido deixado pela 
namorada, Cátia 
Antunes, após dois 
anos de vida em co-

mum. Na origem da rutura, poderá estar a 
crescente falta de tempo de Vasco para a 
relação, devido ao trabalho na Rádio Co-
mercial e na RTP. A separação acontece 
na altura em que o apresentador e Cátia 
iriam de férias para o Brasil (apenas Vasco 
terá viajado). Contactado pela Lux, o apre-
sentador preferiu não comentar o assunto.

Mark Wahlberg 
terminou o ensino 
secundário aos 42 
anos. Motivado pe-
los quatro fi lhos, o 
ator decidiu voltar a 
estudar. Vinte anos 
depois de abandonar 
o nono ano, concluiu 

o liceu. “Não queria que os meus fi lhos 
dissessem: ‘Tu não fi zeste, porque é que 
eu tenho de fazer?’ ”, explicou à revista 
People. Mark deixou a escola por ter sido 
acusado de homicídio, e sente-se realizado 
por ter enriquecido a sua educação: “É uma 
sensação de alívio. Perguntei-me: ‘Porque 
é que eu não o fi z na altura?’ ” Orgulhoso 
do seu feito, admite que a idade difi culta 
a aprendizagem: “É muito mais difícil voltar 
[à escola] aos 41 anos e tentar fazer todos 
aqueles trabalhos...”

Amanda Knox não 
voltará a Itália para 
assistir ao novo jul-
gamento pela mor-
te da sua colega de 
quarto, Meredith Ker-
cher. “Já estive presa 
em Itália, apesar de 
estar inocente, e não 

consigo reconsiderar a hipótese de voltar 
a viver essa experiência”, disse a norte-
-americana à NBC News Today. Mesmo 
ausente, está confi ante na justiça: “Acho 
que não vou voltar a ser presa. Acho que 
vamos ganhar. É por isso que continuo 
esta luta.” Recorde-se que Amanda cum-
priu quatro anos de prisão, depois de ter 
sido condenada a uma pena de 26 anos. 
Em outubro de 2011, ela e o ex-namora-
do, Raffaelle Sollecito, foram absolvidos do 
crime de homicídio, após recurso.

Patrizia Reggiani
saiu da prisão ao fi m 
de 16 anos. Conde-
nada por mandar 
assassinar o marido, 
Maurizio Gucci, em 
1995, a “viúva ne-
gra” saiu em liberda-
de condicional após 

cumprir 16 dos 26 anos de pena. De acor-
do com a imprensa internacional, a italiana 
de 64 anos deverá começar a trabalhar na 
empresa de joalharia Bozart: “Acredito que 
pode ser nossa consultora e fazer assessoria 
para os nossos estabelecimentos. Estamos 
muito contentes por poder ajudá-la”, dis-
se a diretora da empresa, Alessandra Bru-
nero, à agência Ansa. A confi rmar-se esta 
nova etapa profi ssional, Patrizia volta atrás 
com a sua vontade de nunca trabalhar, tal 
como afi rmou em 2011: “Nunca trabalhei 
e, sem dúvida, não vou começar agora.”



Aos 33 anos, RÚBEN ALVES, realizador de “A Gaiola Dourada”, assume 
que, como quase todos os fi lhos de emigrantes, se sente desenraizado

“Quando estou em Lisboa sinto-me em casa 
e de cada vez que me vou embora sinto

 um enorme aperto no coração. Mas também 
não sou capaz de viver aqui o ano todo„

T
em 33 anos, pele bronzeada, cabelo
castanho-claro e olhos imensamente 
azuis. Afi nal, Rúben Alves, o fi lho mais 
novo da porteira Maria de Fátima 
e do pedreiro Francisco, pouco pare-

ce corresponder à imagem típica que os por-
tugueses têm dos seus emigrantes em França. 
Mas é o próprio, o mesmo que já levou mais 
de 550 mil pessoas ao cinema para ver o 
seu fi lme de estreia, “A Gaiola Dourada”, 
a confessar que, mesmo tendo sido criado 
longe da comunidade portuguesa em Paris, 
se sente profundamente português. A bor-
do do barco Halcyion I, com o Terreiro do 
Paço como cenário, o jovem realizador ad-
mite que descobriu o que é ser português 
com o fado de Amália Rodrigues e a poe-
sia de Fernando Pessoa. Mas como qual-
quer emigrante, também tem um carinho 
especial pela Seleção Nacional: “Não sei 
explicar porquê, mas quando ouço o hino 
português emociono-me, o que não acontece 
quando ouço a ‘Marseillaise’. É estranho, mas 
acho que, rapidamente, percebi porquê. 
É que o sangue que me corre nas veias é 
português e isso não se pode mudar. Nem 
sequer me falta o lado fatalista. Quando 
me mostrava menos otimista em relação a 
qualquer coisa relacionada com o fi lme, os 
meus amigos diziam: “Para de ser português!”
Lux – Mais de 500 mil portugueses viram 
o seu fi lme. Se calhar não estava à espera 
deste sucesso...

Rúben Alves – Ufa! Não, não estava. Quando 
se faz um fi lme, há sempre uma incógnita em 
relação à forma como vai ser recebido. 
Em França já tinha sido um sucesso (foi visto 
por mais de um milhão de pessoas), mas estava 
na dúvida em relação ao público português. 
No fi nal, acho que perceberam que é uma 
homenagem que faço aos emigrantes.
Lux – É, de certa forma, um fi lme autobio-
gráfi co, não?
R.A. – Sim, em parte [risos]. Gostava, por 
exemplo de ter herdado uma casa como 
aquela no Douro. Mas os sentimentos, 
os carácteres das personagens, a linguagem, 
tudo isso é muito verdadeiro.
Lux – Há duas gerações de fi lhos de emi-
grantes: os que estudam e têm uma vida 
bem diferente da dos pais, e os que seguem 
os passos dos progenitores. Na maioria 
das vezes, elas substituem as mães como 
porteiras, e eles trabalham na construção 
civil. Como é que foi o seu percurso?
R.A. – É interessante colocar-me a questão dessa 
forma. Nunca tinha pensado nesses dois tipos 
da mesma geração, mas é bem verdade. 
É curioso, mas nunca estive ligado à comu-
nidade portuguesa. Tirando a família mais
próxima, não tinha amigos portugueses, 
ou os que tinha viviam a mesma realidade 
que eu. Os meus pais também não eram 
pessoas de ir às festas da comunidade 
portuguesa, eram muito caseiros. A minha 
mãe era porteira num dos bairros mais chiques



Rúben Alves nasceu 
em França e foi criado 

num bairro chique 
de Paris. Na escola 

cruzava-se com crianças 
muito ricas. Fez deste 
contraste de mundos 

uma força e nunca 
sentiu vergonha de ter 

uma mãe porteira 
e um pai pedreiro



Quando os pais viram o fi lme, 
reconheceram a sua vida no 

grande ecrã e agradeceram-lhe 
esta homenagem. “Sei que eles 
fi caram muito orgulhosos”, diz

“Há muitos atores 
que adoram ir a 

casa dos meus pais 
comer batatas fritas, 

porque dizem que 
são as melhores 

de Paris„



de Paris e a realidade era outra. E eu, natural-
mente, relacionei-me com as pessoas com 
que andava na escola. O meu encontro com 
o cinema aconteceu através do meu 
produtor, que é o meu melhor amigo, cres-
cemos juntos e é como se fôssemos irmãos. 
A família dele está ligada ao cinema e 
passou-me esse bichinho. 
Lux – Mas em criança sempre gostou de 
“brincar ao cinema” ou nem por isso?
R.A. – A vontade sempre existiu dentro de mim, 
até porque era sempre o palhacinho da 
escola ou dos almoços de família. Na festa 
de fi m de ano da escola, os meus colegas 
pediam-me sempre para ir para o palco imitar 
os professores. Todos os verões eu e o meu 
amigo escrevíamos guiões e rodávamos fi lmes 
na casa de campo dele, em Bordéus, e em 
setembro estreávamos o fi lme para os nossos 
amigos, que aguardavam ansiosamente 
todos os anos por um novo episódio. Fazíamos 
isto para nós, mas, no fundo, sem saber, 
já estávamos no terreno! Na adolescência 
comecei a perceber que isto era um trabalho 
e que pagavam para isso. Foi muito estranho 
perceber isso. Faço qualquer coisa, mas o que 
me preenche é criar… A primeira vez que fi z 
alguma coisa profi ssionalmente tinha 16 anos.
Lux – E os seus pais aceitaram bem? 
R.A. – Sim, os meus pais confi am imenso em 
mim e sempre pude fazer tudo aquilo de 
que gostava. Comecei a sair e a viajar cedo, 
aos 16 anos comecei a trabalhar num café 
e também fazia babysitting para ganhar algum 
dinheiro… Acho que desde pequenino que os 
meus pais sabiam que era isto que eu queria
fazer. Não cheguei ao pé deles e disse: “Olha 
pai, decidi!” Era algo inato em mim.
Lux – A sua mãe era porteira num dos bairros 
mais ricos de Paris, mas viviam muito 
modestamente. Como é que lidava com o 
contraste dos dois mundos?
R.A. – Fiz disso uma força, em vez de ser 
um problema. Para mim isso era uma riqueza, 
incluí os meus pais na minha vida social e neste 
meio artístico muito cedo. Há muitos atores 
conhecidos, gente do cinema, que adoram 
ir a casa dos meus pais comer batatas fritas, 
porque dizem que são as melhores batatas 
fritas de Paris. Veem que são pessoas puras 
e com grandes valores. 
Lux – Mas há uma idade em que não é fácil 
aceitar que há colegas nossos que chegam 
à escola de motorista, enquanto a nossa mãe 
limpa as suas casas, por exemplo?
R.A. – Sim, há uma fase na adolescência em que 
quando nos perguntam o que é que fazem 
os nossos pais, fi camos em silêncio. Mas, 
felizmente, rapidamente fi z daquilo que 
poderia ser uma fraqueza uma força. E acho 
que é a melhor maneira de resolver isso. 
Se não, fi ca-se mal resolvido, a tentar esconder 
a própria vida… Há muitas situações destas. 

“Aqui sinto-me quase sempre de férias, a vida 
é mais suave, as pessoas têm tempo de viver„

Desde 2007, altura em que comprou casa num bairro típico 
de Lisboa, que Rúben Alves vem com frequência a Portugal: 
“Já tenho cá amigos e até um telemóvel português”, ri-se 



Recebi muitos e-mails nesse sentido. Num 
deles, um rapaz agradeceu-me porque, até 
ver o meu fi lme, sentia vergonha de ser 
português e das suas origens, estava muito 
afastado dos seus pais. “Tenho 34 anos, não 
tinha quase ligação com os meus pais, fui ao 
cinema com eles, quero recuperar o tempo 
perdido, estar com eles já não é uma seca”, 
dizia. Emocionou-me muito saber isso. Nunca 
senti vergonha dos meus pais!
Lux – Mas quase todos os fi lhos de emigrantes 
se sentem desenraizados. Quando estão 
em França, não se sentem franceses, e em 
Portugal, não se sentem portugueses…
R.A. – É verdade! É um sentimento estranho 
sentirmo-nos assim, mas é a mais pura 
verdade. Nascemos em França, mas temos 
uma cultura portuguesa muito forte, desde 
a língua à alimentação, à qual juntamos 
ainda a cultura que construímos em França… 
É um choque brutal! Quando estou em Lisboa 
sinto-me em casa e de cada vez que me vou 

embora sinto um enorme aperto no coração. 
Mas também não sou capaz de viver aqui 
o ano todo, sinto-me asfi xiado, falta-me 
Paris e o anonimato. Aqui há uma coisa muito 
boa que é a ajuda das pessoas, as pessoas 
ainda se falam… Mas, ao mesmo tempo, 
todos sabem da nossa vida. Em Paris é o 
oposto, ninguém fala com ninguém, mas 
já estou habituado a esse anonimato. 
Não sei explicar, isto é quase uma coisa 
esquizofrénica… 
Lux – E que memórias tem das férias em 
Portugal? Sei que vinha para a Amadora...
R.A. – De passagem, porque, desde que os 
meus pais compraram uma casa na Costa 
da Caparica, as férias eram quase sempre 
lá, e eu e a minha irmã adorávamos. Também 
íamos ao norte, perto de Guimarães, ver 
a família, mas a aldeia para nós era uma
seca: contar as moscas e ver as vacas. 
À medida que fui crescendo, descobri a 
beleza do norte e da vida numa aldeia. 

Hoje, vejo isso com outros olhos.
Lux – Sente que os portugueses ainda olham 
de lado para os emigrantes?
R.A. – A integração dos emigrantes fran-
ceses não foi fácil, bem pelo contrário. 
Os emigrantes são pessoas muito lutadoras
e a sua coragem comove-me. Saíram do 
seu país à procura de uma vida melhor. 
Viviam em bidonvilles, sem nada, e traba-
lhavam sem reclamar. E neste fi lme quis 
que as personagens fossem simples mas 
dignas. Não é por serem uma porteira e um 
homem das obras que não podem ser 
dignos! Gostava que, depois de terem visto 
o fi lme, as pessoas pensassem de outra 
maneira.
Lux – E como é que os seus pais reagiram 
quando viram o fi lme?
R.A. – Eles não sabiam de nada e quando viram 
o filme, acho que foi como se tivessem 
levado um grande estalo. No fi nal, o meu 
pai disse: “É a minha vida!” Ele até reparou 

“O meu tio em Guimarães não fazia a mínima ideia que eu tinha feito 
um fi lme, quanto mais que era um sucesso. Acho isso super puro!„

Rúben Alves admite 
que a integração 
dos emigrantes 

portugueses em França 
não foi fácil e que os 
seus pais, há 35 anos 

em Paris, são um 
exemplo de força 

e coragem, de quem 
tudo fez para dar uma 
vida melhor a Rúben 
e Sandra, a irmã mais 
velha do realizador



Há mais de 10 anos 
que Rúben trabalha 

como ator, paixão que 
descobriu ainda criança

“Os emigrantes 
são pessoas 

muito lutadoras 
e a sua coragem 

comove-me„

na caneca dele! É que eu fui buscar alguns 
objetos nossos para dar mais veracidade 
à história. A minha mãe fi cou muito orgulhosa 
e, resumidamente, agradeceram-me. 
Um simples ‘obrigado’. Mas para mim 
fazer este fi lme dedicado aos meus pais 
era o mínimo que podia fazer por quem 
fez tudo para que eu e a minha irmã 
tivéssemos uma vida boa.
Lux – Os intelectuais portugueses têm arrasado 
o seu fi lme. Acha que nem ter tido mais 
de 500 mil espetadores foi sufi ciente para 
que olhassem para si de outra maneira?
R.A. – [risos] Não fi z nada com a intenção de 
mostrar ou provar nada a ninguém. Um dos 
objetivos de um fi lme é levar pessoas ao 
cinema. Se há pessoas que não pensam 
assim, paciência! Estou muito feliz por o público 
ter ido ver o meu fi lme, porque, aliás, faço fi lmes
para o público e não para mim ou para os 
críticos. E ver que, mesmo em crise, as pessoas 
foram ao cinema, em família, ver o meu fi lme, 
é muito gratifi cante, muito positivo. 
Lux – O que é que conhece da cultura 
portuguesa?
R.A. – Gosto da História de Portugal, mas 
acredito que entrei na cultura portuguesa 
graças à Amália Rodrigues. Amo fado, em 
especial a Amália, e através dela descobri os 
poetas e confesso que me emociono quando 
ouço fado. Outro ponto de encontro acon-
teceu quando li o “Livro do Desassossego”, 
de Fernando Pessoa. São duas fi guras que 
me fi zeram entrar, ainda jovem, na cultura 
portuguesa. Para mim, isto é ser português!
Lux – E o futebol?
R.A. – [risos] É claro que gosto, torço pela Sele-
ção Nacional! E não sei explicar porquê, mas 
quando ouço o hino português emocio-
no-me, o que não acontece quando ouço 
a “Marseillaise”. É estranho mas acho 
que, rapidamente, percebi porquê. É que 
o sangue que me corre nas veias é por-
tuguês e isso não se pode mudar. Gosta-
va de saber mais sobre Portugal, de falar 
melhor o português, de vir cá mais vezes 
e fi car mais tempo.
Lux – Conquistou um lugar no coração 
dos portugueses?
R.A. – Oh la la! Pelos testemunhos que me 
chegam, acho que mexi com as suas emoções 
mas não tenho a pretensão de dizer que 
estou no coração dos portugueses. Uma 
coisa tenho a certeza: Portugal está no meu 
coração!
Lux – Não tem filhos ainda, mas é este 
mesmo legado dos seus pais que deseja 
transmitir-lhes?
R.A. – Sem dúvida! Os valores da vida, de 
família, de coragem e de não termos vergonha 
das nossas origens. ■

texto Evelise Moutinho (evelisemoutinho@lux.masemba.com)  fotos Ricardo 
Santos  produção Sara Bettencourt  agradecimentos Halcyon I Boat Tours 
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destino lux

Refi nery 
Hotel,

 Nova Iorque, 
EUA

O boutique 
hotel 
mais 

trendy e 
chique do 
momento 

no 
coração de 
Manhattan 

Mantendo as linhas da Nova Iorque industrial, o Refi nery Hotel tem uma decoração de estilo vintage, 
com traços artísticos e apontamentos chiques. Bem ao estilo trendy nova-iorquino



Entrar no Refi nery Hotel, em 
Nova Iorque, é uma espécie
de regresso ao passado. Aos 
anos 60, altura da explosão
dos anúncios publicitários,
bem retratada na série 
“Mad Men”. Mas também 
à época industrial, não fosse 
o hotel um antigo dormitório 
de trabalhadores fabris do 
séc. XIX. As grandes diferenças 
são o conforto e os aponta-
mentos artísticos que foram, 
entretanto, introduzidos nos 
197 quartos, distribuídos 
por 12 pisos, e a decoração 
chique das zonas comuns. 
O restaurante Parker & Quinn, 
entre o estilo de pub inglês 
e bar de vinhos parisiense, 
serve algumas das receitas 
americanas mais conhecidas. 
No terraço, no topo do edifí-
cio, pode saborear os melhores 
cocktails e há uma carta 
de vinhos, os quais pode 
degustar junto à lareira 
que convida à preguiça, 
enquanto observa o Empire 
State Building e outros mo-
numentos emblemáticos da 
cidade que nunca dorme. 
A localização é outro ponto
forte deste hotel. Situado na 
baixa de Manhattan, pode 
circular por entre os vários 
bairros mais badalados 
da Big Apple. E estando o 
Refi nery localizado numa 
das zonas mais artísticas da 
cidade, aproveite a oferta 
cultural da sua Hatbox, 
antigo armazém no edifí-
cio, com exposições, música 
e muitos outros eventos.  
Preços: Há cinco tipos de 
quartos e suites. Se deseja 
aproveitar o Halloween, no 
fi m de outubro, encontrará
valores a partir de €300 
por noite (quarto duplo). 
Como ir: Há vários voos a 
partir de Lisboa e do Porto, 
diretos ou com uma escala, 
desde €500 (ida e volta). 
Informações: www.refi nery
hotelnewyork.com

guia de viagem
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Propostas minimalistas em branco, preto e dourado

moda
fotos Reuters



Uma coleção minimalista, em que as linhas retas e os cortes sóbrios se destacam, é a proposta da marca Genny 
para o próximo outono/inverno, apresentada em Milão. As cores dominantes são o branco, o preto, o dourado e o cinzento, 

tons básicos que sobressaem em tecidos mais ou menos acetinados. Cada peça vale por si só, e os cortes assimétricos, 
os decotes em bico e alguns estampados geométricos dão continuidade a toda a coleção.



beleza

Fiel à cor natural de cada pele
Accord Perfect é um fond de teint da L’Oréal 
que combina na perfeição com o tom, o subtom 
e a textura da pele de todas as mulheres. 
Desde os tons mais rosados até aos mais dourados, 
este fond de teint confere um conforto inigualável 
e uma cobertura que revela a beleza natural da pele, 
sem a esconder nem mascarar. Cada mulher pode ajustar 
a cobertura de Accord Perfect, de forma a alcançar 
a sua perfeição natural, o tom e a textura ideais. €17,25

LÁBIOS DELINEADOS 
E HIDRATADOS

Enriquecido com karité, 
manteiga de manga e vitamina E, 

o bâton Hydra-Smooth 
Lip Color, da Benefi t, 

comercializado pela Sephora, 
deixa os lábios hidratados 

e macios. É muito suave 
ao aplicar e permite um efeito 

de lábios defi nidos 
e cheios, devido à sua ponta 

dupla inclinada. Fácil 
de usar e irresistível de olhar. 

Preço sob consulta.

SEM IMPERFEIÇÕES 
E COM EFEITO ROSADO
O pó compacto de longa duração 
Teint Couture, da Givenchy, é um 
“tudo em um”, ideal para rostos 
que precisam de um ar mais fresco 
e radiante. Num luxuoso estojo, 
encontra dois pós, um cor de pele
e um tom rosado ultraluminoso 
para dar o efeito de um blush. 
Muito fácil de aplicar, 
garante uma tez 
perfeitamente 
uniforme, 
com um 
acabamento 
sedoso 
e duradouro. 
€52,50

IRRESISTÍVEL 
E DELICIOSO
A Lancôme apresenta 
o gloss L’Absolu 
Velours, um bâton 
líquido muito 
envolvente, 
que suaviza os lábios 
e lhes confere 
um acabamento 
aveludado, luminoso, 
elegante e confortável. 
Entre nove tonalidades 
irresistíveis, em que 
o rosa, o violeta
e o vermelho são 
as cores principais, 
a nova coleção 
de glosses dará 
vida ao próximo 
outono. €27,60

e
AO ESTILO DE RIHANNA
Consiga uma pele perfeita, 
luminosa e com o glamour 
da cantora com a ajuda da base 
Diamonds Cream Colour, 
que faz parte da gama 
de maquilhagem de outono 
assinada por Rihanna para 
a M.A.C. Toda a coleção 
vem em embalagens muito 
femininas, em tons metálicos 
de rosa e dourado. €21,50



PELE SEDOSA 
E ATRAENTE
Com uma fórmula 
inovadora, o novo Le Blush 
Crème, da Chanel, deixa 
a pele iluminada e com 
um tom natural e vibrante. 
A sua textura sedosa 
permite um acabamento 
suave e agradável 
para qualquer tipo de pele. 
Fácil de aplicar com os 
dedos ou com um pincel. 
Preço sob consulta.

ILUMINADA NOS MESES FRIOS
Aplicado nas zonas proeminentes 
ou em todo o rosto, o novo 
rouge compacto L’Orchidée 
Rose, da Sisley, realça a beleza 
de uma pele pura e fresca. 
Graças à sua fórmula leve e sedosa, 
concebida com pigmentos 
micronizados e extratos de lírio 
branco hidratantes, 
a tez fi ca iluminada 
e rosada, ideal para 
enfrentar os meses 
mais frios. €75

LOOK ROCKABILLY
A nova coleção da Make Up Factory 
é uma homenagem a dois clássicos 
femininos dos anos 50: a saia rodada 
e os sapatos abertos à frente. Para mulheres 
que gostam do estilo rockabilly, à noite 
são imprescindíveis eyeliners expressivos, 
máscaras carregadas, lábios escarlates 
e um toque de blush nas maçãs do rosto. 
Para o dia, opta-se por uma maquilhagem 
mais subtil, com tons de rosa para os lábios 
e cinzentos delicados para os olhos. 
A nova coleção reúne ambos os looks. 
Preços sob consulta.

TONS DE OUTONO
As novas sombras 

para os olhos 
da Clarins apostam 

nas cores da próxima 
estação. Entre o 

verde-caqui, o cinzento 
acetinado, o bronze 

e o dourado-claro, 
consiga um olhar 

penetrante e intenso, 
em harmonia com o clima 

temperado de outono. 
Preço sob consulta.



“Impressões” 
LISBOA

Esta é a mais 
recente ex-
posição de 
Evelyn Kahn. 
A artista é, 
desde mui-
t o  j o v e m , 
apaixonada por fotografi a, 
mas só aprofundou a técnica 
com um curso do Ar.Co entre 
1998 e 2001. Evelyn inspira-se 
nas viagens que faz, nos 
diferentes modos de vida e 
culturas e nas coisas simples 
do dia a dia. Para ver até 24 de 
outubro na Galeria Giefarte, 
Rua da Arrábida, 54 B/C,
em Lisboa, de segunda a 
sexta-feira, das 11h às 14h e 
das 15h às 20h, aos sábados 
por marcação. 

agenda lux

CINEMA

ESPETÁCULOS E EXPOSIÇÕESLIVROS

10%
desconto

Preço editor: €15,75 
Preço Book.it: €14,18 

“Relatório 
do Interior” 
Paul Auster
ASA

Paul Auster escreveu 
no “Diário de Inver-

no“ as memórias do seu “eu“ 
físico. Em “Relatório do Interior“ 
vai mais além, ao explorar a 
sua mente, a sua memória e as 
infl uências que fi zeram dele o 
homem que é. Do mundo prote-
gido da sua infância ao mundo 
grande que ainda hoje está a 
descobrir, Paul Auster revela-se 
na sua intimidade.

“Timmy Fiasco: 
Sempre a Meter 
Água” 
Stephen Pastis
20I20 EDITORA

Stephen Pastis, um 
dos mais conhecidos cartoonistas 
dos EUA, arrisca no mundo da 
literatura infantil. Tommy Fiasco 
é o presidente da agência de de-
tetives com o seu nome, Fiasco, 
Lda. Mas quando passa a ter 
como sócio um urso polar cha-
mado Total, o resultado passa 
a ser Fiasco Total, Lda. Uma obra 
com personagens irresistíveis. 

“A Minha Vida Dava 
um Filme” 
ZON LUSOMUNDO, 
ESTREIA DIA 26 DE SETEMBRO 
Imogene é uma falhada dra-
maturga de Nova Iorque que 
depois de ver fracassar a sua 
carreira e a sua relação, vê-se 
forçada a tomar a humilhante 
decisão de regressar a casa, 
em New Jersey, para viver 
com a sua excêntrica mãe e o 
seu irmão mais novo. A juntar 
à humilhação, há um estranho 
a dormir no seu antigo quarto
e um outro homem ainda mais 
estranho a dormir na cama da 
sua mãe. Com tudo isto, Imo-
gene apercebe-se de que, 
como parte do seu processo 
de reconstrução, deve amar e 

“Fernando Tordo e Rogério 
Charraz” 
FIGUEIRA DA FOZ

Rogério Charraz leva ao palco 
do Casino da Figueira, dia 28 
de setembro, as canções do seu 
disco de estreia, “A Chave“, e 
uma das suas infl uências como 
intérprete, Fernando Tordo, que 
faz uma viagem pelos cordofo-
nes portugueses, recuperando 
algumas violas tradicionais 
que se foram perdendo no 
tempo. Uma noite de partilha 
de emoções e de encontro 
de gerações. Bilhetes: €10. 
Reservas: tel. 233 408 400 ou 
reservas@casinofi gueira.pt. 

“Enchantment 
at Monserrate” 
SINTRA

Até 24 de novembro, o Palácio de 
Monserrate recebe a exposição 
“Enchantment at Monserrate“, 

da pintora britânica Thelma 
Chambers, que mostra o resul-
tado de um ano de residência 
artística em Monserrate. 
A mostra é composta por 
quadros criados em Portugal 
nos últimos dois anos, na sua 
maioria pintados nos Jardins 
do Parque. Para ver todos 
os dias mediante aquisição 
do bilhete para o parque e 
o palácio. Tel. 212 937 300. 

“Deixem o Pimba em Paz” 
LISBOA

Desde sempre fascinado pelo 
universo pimba, Bruno Nogueira 
propõe-se dar outra vida a 
algumas canções, juntando 
Manuela Azevedo, vocalista 
dos Clã, e outros músicos 
que fi zeram arranjos de jazz 
e pop onde eles eram pouco 

prováveis. “Deixem o Pimba 
em Paz“ é um espetáculo de 
desconstrução. Com direção 
de Bruno Nogueira, pode ser 
visto no Teatro S. Luiz nos dias 
28 e 29 de setembro, às 21h. 
Bilhetes entre €8 e €15. Re-
servas: www.ticketline.sapo.pt.

aceitar quer a sua família quer as 
suas raízes 
em New 
Jersey, se 
algum dia 
quiser ter 
uma vida 
suficien-
temente 
estável. 

“Diana” 
ZON LUSOMUNDO, ESTREIA DIA 26 
DE SETEMBRO

O fi lme é um retrato emocio-
nante de Diana, princesa de 
Gales, durante os dois últimos 
anos da sua vida. Realizado 
por Oliver Hirschbiegel, o fi lme 
é uma história de amor que 
relata a forma como o encontro 

da verdadeira felicidade 
permitiu a Diana alcançar os 
seus marcantes sucessos 
enquanto embaixadora de 
grandes campanhas humani-
tárias. Além de Naomi Watts, 
no principal papel, o fi lme 
conta com a participação 
de Naveen Andrews, de 
“O Paciente Inglês“. 

“Uma Vida
 ao Teu lado” 

Nicolas Sparks
ASA

Quando Sophia 
conhece Luke, 
algo dentro 

dela muda para sempre. 
Ele é muito diferente dos 
homens ricos que a rodeiam. 
À medida que se apaixonam, 
Sophia encara a possibilida-
de de um futuro diferente 
do que tinha imaginado. 
Um futuro que Luke tem 
o poder de reescrever... Se 
o segredo que o atormenta 
não os destruir a ambos. 



sabor lux
fotos João Cabral

A cozinha de Chakall

Salada de Frango Cajun
PARA 4 PESSOAS

INGREDIENTES
• 2 peitos de frango
• 1 iogurte natural
• Sumo e raspa de um limão
• 2 c. de sopa de tandoori 
   masala
• 1 alface
• 2 ovos cozidos
• 1 cebola laminada
• 1 pera abacate
• 1 tomate
• 1 malagueta
• Azeite
• Pimenta
• Sal

Tempere os peitos de frango 
com o iogurte natural, o 
sumo e a raspa do limão e o 
tandoori masala, e deixe ma-
rinar durante algumas horas, 
para que possa absorver os 
sabores. 
Leve o frango ao forno até fi car

cozido. Deixe-o arrefecer e 
desfi e-o.
Numa saladeira grande, misture 
a alface, os dois ovos cozidos 
cortados em lâminas, o tomate, 
a cebola e a pera abacate. 
Tempere a gosto com azeite, 
sal, pimenta e uma malagueta.

Agradecimentos
PRAYA BY CHAKALL

Praia do Ancão 
Tel. 910 499 076

Crumble de Banana com Coco
PARA 4 PESSOAS

INGREDIENTES
•  1 banana
•  80 g + 180 g de açúcar
•  80 g + 150 g de manteiga
•  150 g de farinha
•  100 g de coco ralado

Coloque numa frigideira 80 g 
de açúcar e 80 g de manteiga, 
deixe derreter e junte a banana. 
Mantenha em lume brando até 
a banana mudar ligeiramente 
de cor. 
Num recipiente, junte 150 g de 
farinha, 180 g de açúcar, 100 g
de coco ralado e 150 g de 

manteiga. Envolva todos 
os ingredientes até obter 
uma consistência de areia 
grossa.
Quando a massa estiver pronta, 
junte a banana caramelizada 
e misture novamente. Coloque 
num recipiente e leve ao forno 
até fi car dourado.





shopping

HAMBÚRGUERES E PREGOS GRELHADOS COM FLOR DE SAL
A Starfoods lançou um novo conceito de hambúrgueres e pregos 
grelhados com fl or de sal. A primeira loja Farm já abriu, no Shopping 
Atrium Saldanha, em Lisboa. Os hambúrgueres são servidos em pão 
brioche, bolo de caco, 
ou no prato. Os pregos
podem ser de alcatra 
ou lombo e são 
servidos em pão 
ciabatta, bolo do caco 
ou no prato. A carne é 
fresca e sem hormonas. 
Uma tentação!

CLÁSSICO E ELEGANTE
O clássico nunca esteve tão na moda. 

Sóbrio, elegante e sempre perfeito, 
tem nas suas formas discretas o segredo 

para um look irrepreensível. Assim é a linha 
Classic Signature, da Tommy Hilfi ger Jewelry. 
Fiéis à natureza cosmopolita da marca, anéis, 
brincos e pulseiras rendem-se à dança subtil 

das formas, revelando a essência feminina 
que compõe a nova coleção de outono. 

Uma visão moderna do eterno clássico. €89

REDUZA O COLESTEROL
A Becel Pro.activ, de sabor a manteiga, tem vindo a conquistar os 
portugueses pelo seu importante papel na redução ativa do colesterol. 
Agora, apresenta-se numa nova embalagem, mais prática e económica, 
com um formato de 250 g. Presente em Portugal há mais 
de 40 anos, a Becel lançou a gama 
exclusivamente para as pessoas 
que pretendem reduzir o colesterol, 
já que, quando elevado se torna um 
fator de risco para o desenvolvimento 
de doenças cardiovasculares, 
uma das principais causas de morte 
em Portugal. €3,29

CUIDADOS DENTÁRIOS 
PARA O SEU BEBÉ

Com mais de 50 anos 
de existência no mercado 

como uma pomada 
protetora, Mitosyl®  

conquistou a confi ança 
dos pais no momento de 

proteger a pele dos bebés.  
O Bálsamo Primeiros 

Dentes é um gel gengival, 
desenvolvido a pensar no 

desconforto provocado pelo 
aparecimento da primeira 

dentição. Disponível 
em farmácias. €5,40

O VINTAGE ESTÁ NA MODA
Material precioso pelas suas qualidades de leveza 
e resistência ao mesmo tempo, o chifre de búfalo 

é usado pela Hally & Son no fabrico dos seus 
óculos. Cada armação, de linhas elegantes 
e formas intemporais, parece ter saído de 

um fi lme a preto e branco e é única em termos 
de estrutura e de cor. O material 100% natural 

torna este produto antialérgico, proporcionando 
o máximo conforto a quem o usa. 

Um acessório exclusivo que se adapta 
na perfeição à superfície da face, criando 

um conforto incomparável na utilização. €146 

HORAS COM ESTILO
Inspirados no estilo de vida 

enérgico da cidade, 
os novos modelos 

New Wave, da Albatross, 
conquistam o universo 

masculino e acompanham 
o ritmo pulsante 

do homem moderno. 
Dinâmicos e práticos, 

os relógios evidenciam 
um estilo sofi sticado 

com linhas simples 
e detalhes arrojados. 

Marcam pela versatilidade, 
com uma bracelete 

dupla amovível, garantindo 
ao homem confi ança 

para enfrentar qualquer 
situação. €99

ELEGÂNCIA CONTEMPORÂNEA
A nova coleção de joias da reconhecida marca Emporio 

Armani oferece toda a elegância, para mulheres 
modernas e sofi sticadas. O anel que combina 

cerâmica preta e aço de cor ouro rosa é um símbolo 
romântico, ideal para usar em ocasiões especiais. 

As linhas contemporâneas fazem sobressair o tom
rosado de uma joia que simboliza a paixão. €132



PREÇOS MAIS BAIXOS 
Não perca a grande novidade 

Gosh para esta estação:
 novos preços, mais baixos, 

em todos os produtos! 
Descubra bâtons, máscaras, 
vernizes, pós bronzeadores 

e muito mais, a preços que vão 
deixá-la muito contente.

Para entrar em grande estilo 
nos novos tons da estação 

outono/inverno. À venda 
em exclusivo nas lojas Well’s 

e em www.continente.pt.

REINVENÇÃO DO RÉTRO
A coleção Red Bull de 

óculos graduados 2014 é 
criada a partir de um leque 

de materiais inovadores 
e super leves, do acetato 

ao titânio. Óculos modernos e desportivos que transportam o look 
rétro para os dias de hoje. Com um design minimalista e hastes de aço, 
foram testados dermatologicamente. O modelo RBRE 708 possui uma 

inovadora ponte ajustável ao nariz com proteção de silicone. 
Disponível em tons mate, desde o preto ao azul-noite. 

Preço sob consulta.

SONHOS SERENOS E TRANQUILOS
É importante que as crianças tenham um sono descansado 
para acordarem cheias de energia e boa disposição. 
A pensar nisso mesmo, a Tuc Tuc criou uma linha que 
promete trazer apenas sonhos tranquilos aos mais 
pequeninos. Esta almofada de apoio, que evita que 
o bebé se vire, vai trazer mais 
segurança ao seu dia a 
dia. Preço sob consulta. 

COZINHA SAUDÁVEL
O azeite Virgem Extra DIA 
Clássico, exclusivo das lojas 
Minipreço, foi recentemente 
considerado por um estudo 
independente um produto 
de excelente qualidade 
e com uma ótima relação 
qualidade-preço. Com uma 
acidez até 0,8%, ingrediente 
essencial mesmo na cozinha 
mais criativa, o azeite 
traz harmonia aos pratos 
com ele confecionados 
ou usado como tempero. 
A correta combinação de sabores 
e aromas, apoiada na sobriedade 
de contrastes, produz um azeite 
especial de sabor frutado. 
Preço sob consulta.

SÓ PARA MULHERES
O período de receção de candidaturas 

para a 5ª edição do Prémio Terre 
de Femmes em Portugal termina no dia 
30 de setembro. Para concorrer deverá 

enviar a fi cha de participação e o dossier 
de candidatura para Yves Rocher Portugal 

– Zona Industrial da Maia I, Setor II, Rua do 
Castanhal, 256, Gemunde, 4475-122 Maia, 

ou para o e-mail: terredefemmes.portu-
gal@yrnet.com. Com este prémio, a marca 

pretende homenagear e apoiar 
três mulheres portuguesas que trabalhem 

em prol do ambiente, com projetos 
que pretendam preservá-lo, defendê-lo, 

cuidar dos seus recursos naturais 
ou que aspirem educar a população 

nesse sentido. 

p
pequeninos. Esta almofada de apoio, qu q
o bebé se vire, vai trazer mais 
segurança ao seu dia a 
dia. Preço sob consulta. 
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Complete as grelhas de forma a que cada coluna, linha e quadrado 3x3 contenha os algarismos de 1 a 9

Encontre 6 diferenças entre as imagens semelhantes

A
T
S
A
F
N
F
H
R
J
I
D
J

F
P
A
R
R
D
E
F
I
P
H
A
P

I
F
R
X
E
B
V
E
N
J
S
U
S

S
I
S
D
G
R
O
R
D
O
P
G
L

E
T
R
A
U
D
E
P
I
L
I
F
A

S
D
J
I
D
P
S
S
B
O
T
C
P

S
I
E
L
E
M
T
H
O
U
R
I
F

N
U
S
E
G
I
L
U
G
R
C
D
L

E
E
F
V
A
D
N
O
B
E
C
E
E

M
D
A
A
L
N
A
V
A
N
I
U
M

S
I
I
E
A
T
B
A
Z
Ç
A
V
O

L
A
U
S
R
U
R
T
R
O
T
I
L

S
F
F
N
A
H
R
I
D
O
H
P
L

I
E
A
L
M
S
N
U
L
R
V
C
I

N
N
I
R
A
U
C
E
E
T
A
T
R

O
E
C
F
O
M
E
Q
H
I
R
O
G

S
T
R
A
G
I
S
A
T
G
I
J
A

H
S
A
F
O
E
E
V
N
A
U
I
I

L
A
H
D
I
B
A
G
K
O
H
N
F

V
A
O
L
D
B
I
R
G
R
A
V
O

E
D
D
L
L
B
A
R
R
G
N
T
S

D
I
S
R
T
B
T
G
C
O
Y
N
S

O
E
E
V
T
I
A
O
X
B
S
A
C

P
M
D
M
R
O
R
L
A
E
O
H
L

E
L
N
O
H
R
P
S
R
U
B
L
M

X
A
U
N
S
N
A
O
A
N
R
F
O

E
D
G
O
E
I
R
G
O
E
G
E
V

E
O
Z
Z
I
R
A
I
V
L
I
S
A

T
C
F
A
R
I
S
U
R
G
I
R
D

I
R
O
R
T
S
A
C
L
O
R
A
C

G
A
I
N
D
O
L
A
L
R
Z
P
U

H
M
N
J
I
A
H
E
H
I
D
O
R

E
L
O
Y
V
E
A
N
O
B
O
R
O

P
B
T
R
H
A
E
N
D
J
I
N
O

G
O
D
A
N
L
O
S
A
N
A
O
J

S
M
A
V
E
I
S
S
O
L
I
N
O

❐ Filipe Duarte ❐ Sofi a Grillo ❐ Diogo Amaral ❐ Sílvia Rizzo ❐ Marco D’Almeida 
   ❐ Joana Solnado ❐ Lourenço Ortigão ❐ Sara Prata

Descubra os nomes de OITO ATORES DA TELENOVELA “BELMONTE”



Coloque as palavras indicadas 
nos seus lugares no Cruzadex. 

A letra já colocada serve de guia

SOLUÇÕES

Complete a grelha de modo a formar quatro 
palavras nas linhas e quatro palavras nas colunas

10 LETRAS ❐ APICIFORME  ❐ IDIOLATRIA  ❐ RECRIMINAR  ❐ SIMPATIZAR  

9 LETRAS ❐ AEROSFERA  ❐ ALPARGATA ❐ MONOCARPO  

❐ PERSUASOR  8 LETRAS ❐ ADORARIA  ❐ RAPARIGA  ❐ SEPARAVA  

7 LETRAS ❐ ABRIRAS  ❐ EMERSÃO  ❐ ESTREPE  ❐ PENEIRA  

❐ RECRIAR  ❐ ROMARIA  ❐ URRADOR  6 LETRAS ❐ AZEBRE  ❐ MARGEM  

❐ NUTRIR  ❐ PUREZA  5 LETRAS ❐ ERRAR  ❐ GÍRIA  ❐ RASAR  

❐ REMAR  4 LETRAS ❐ ACRO  ❐ AURA  3 LETRAS ❐ CRÓ  ❐ IDO  

❐ MÃE  ❐ RIA  2 LETRAS ❐ PÁ  ❐ SE  ❐ VI  ❐ ZÉ
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signos lux
ilustrações Rita Simões

Por Maria Helena 
Martins – Taróloga
www.mariahelena.tv
Tel. 213 182 590

LEÃO 
23/07 a 23/08
Elemento: Fogo
Astro Regente: 
Sol
Carta Dominante: 10 de Ouros, 
que significa Prosperidade, 
Riqueza e Segurança.
Amor: A sua cara-metade 
vai estar rodeada de atenção 
e de mimos seus. 
Saúde: Não vai ter preocupações 
a este nível. 
Dinheiro: A sua carteira não 
está para grandes gastos. 
Evite o supérfl uo. 
Pensamento Positivo: A riqueza 
interior é o meu maior tesouro.

 

VIRGEM
24/08 a 23/09
Elemento: Terra
Planeta Regente: 
Mercúrio 
Carta Dominante: A Justiça, que 
signifi ca Justiça.
Amor: Os ciúmes que demonstra 
revelam apenas infantilidade. 
Saúde: Leia bem as indicações 
dos folhetos antes de tomar 
um medicamento sem prescrição 
médica. 
Dinheiro: Esta semana deve 
investir em negócios empreen-
dedores. 
Pensamento Positivo: Procuro ser 
justo e bom nas escolhas que faço.

CAPRICÓRNIO
22/12 a 20/01
Elemento: Terra
Planeta Regente: 
Saturno
Carta Dominante: 3 de Ouros, 
que signifi ca Poder.
Amor: Aproveite todo o seu 
tempo livre para estar com quem 
ama. 
Saúde: Nada de preocupante. 
Dinheiro: O seu empenho no 
trabalho terá como consequência 
bons resultados. 
Pensamento Positivo: Sei que 
tenho poder sobre as minhas 
emoções, não me deixo dominar 
por elas.

AQUÁRIO 
21/01 a 19/02
Elemento: Ar
Planeta Regente: 
Úrano
Carta Dominante: O Papa, que 
signifi ca Sabedoria.
Amor: Não desconfi e do seu 
parceiro, esse tipo de atitude 
não será favorável. 
Saúde: Evite os doces. De cada 
vez que lhe apeteça, beba água.
Dinheiro: Comece a investir de 
forma mais séria num projeto 
que muito o entusiasma. 
Pensamento Positivo: Sigo a 
intuição, pois sei que ela é a 
minha mais sábia conselheira.

PEIXES 
20/02 a 20/03
Elemento: Água
Planeta Regente: 
Neptuno
Carta Dominante: 7 de Paus, que 
signifi ca Discussão, Negociação 
Difícil.
Amor: Reúna-se mais vezes com 
os seus familiares e amigos.
Saúde: Para ter mais controlo 
sobre o seu corpo, faça análises 
regularmente. 
Dinheiro: Não esbanje compul-
sivamente. Poupe.
Pensamento Positivo: O diá-
-logo ajuda a resolver todos os 
confl itos.

CARNEIRO 
21/03 a 20/04
Elemento: 
Fogo
Planeta Regente: 
Marte
Carta Dominante: O Dependurado, 
que signifi ca Sacrifício.
Amor: O seu sex appeal e o seu 
charme convidá-lo-ão a relacionar-
-se mais a nível social. 
Saúde: Terá de se controlar para 
que a sua saúde estabilize. 
Dinheiro: Andará um “mãos-
-largas”, esta semana. 
Pensamento Positivo: Venço os 
períodos de sacrifício pela confi ança
que tenho em mim próprio.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12
Elemento: Fogo
Planeta Regente: 
Júpiter
Carta Dominante: Valete de 
Paus, que significa Amigo, 
Notícias Inesperadas.
Amor: Lembre-se de que o 
diálogo tudo resolve. Seja honesto 
em todas as situações.
Saúde: Tenha atenção para não 
se constipar. Agasalhe-se bem, 
sobretudo à noite.
Dinheiro: Período de equilíbrio. 
Pensamento Positivo: Estou 
disponível para as alegrias que 
a amizade me traz.

BALANÇA 
24/09 a 23/10
Elemento: Ar
Planeta Regente: 
Vénus
Carta Dominante: 10 de Espadas, 
que signifi ca Dor, Depressão, 
Escuridão.
Amor: Deixe de andar tão absorto 
no seu dia a dia, e abra os olhos 
para o que o rodeia. 
Saúde: O seu corpo demonstrará 
sinais de vitalidade. 
Dinheiro: Poderão surgir algumas 
complicações nesta área. 
Pensamento Positivo: Acredito 
que toda a dor pode ser vencida 
através da fé.

TOURO 
21/04 a 21/05
Elemento: 
Terra
Planeta Regente: 
Vénus
Carta Dominante: 5 de Copas, 
que signifi ca Derrota.
Amor: Procure bem. Possivelmente, 
encontrará a pessoa certa para si.
Saúde: Deve dar mais descanso 
ao seu corpo. 
Dinheiro: Propostas que julgava 
inalcançáveis poderão vir agora 
a concretizar-se. 
Pensamento Positivo: Sou um 
vencedor, porque sei aprender 
com as derrotas. 

GÉMEOS 
22/05 a 21/06
Elemento: Ar
Planeta Regente: 
Mercúrio
Carta Dominante: 8 de Copas, 
que significa Concretização, 
Felicidade.
Amor: Não seja impulsivo nas 
discussões, para não se prejudicar. 
Saúde: Não sentirá qualquer 
problema, mas o melhor será 
descansar. 
Dinheiro: Os investimentos não 
serão propícios nesta altura. 
Pensamento Positivo: Sei que 
sou capaz de concretizar os meus 
sonhos.

CARANGUEJO 
22/06 a 22/07
Elemento: 
Água
Planeta Regente: 
Lua
Carta Dominante: 2 de Espadas, 
que signifi ca Afeição, Falsidade.
Amor: Tente saber notícias dos 
seus familiares que se encontram 
fora do País. 
Saúde: Os seus ouvidos deverão 
andar sempre bem protegidos. 
Dinheiro: Não haverá alterações 
substanciais nesta área. 
Pensamento Positivo: Afasto 
a falsidade através do afeto 
sincero.

ESCORPIÃO
24/10 a 21/11
Elemento: Água
Planeta Regente:
Plutão
Carta Dominante: Cavaleiro de 
Paus, que signifi ca Viagem Longa, 
Partida Inesperada.
Amor: Dê mais valor aos momentos 
que passa com o seu par e ponha
de lado os ciúmes. 
Saúde: Não se exceda na alimen-
tação. Beba mais água.
Dinheiro: Esta não é uma fase 
propícia a empréstimos. 
Pensamento Positivo: A vida é 
uma viagem cheia de surpresas 
boas. 

SOFIA RIBEIRO
Esta atriz pertence ao signo Balança. As mulheres 
deste signo são muito aventureiras, e o amor e a 
cumplicidade são fundamentais para elas. Apreciam 
que lhes façam surpresas românticas. As nativas de 
Balança lutam sempre pela igualdade de direitos, 
principalmente a nível intelectual, e gostam da discussão
de ideias e do debate. 
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