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ESCÂNDALO ABAFADO
PAPARAZZO FRANCÊS 

QUE DENUNCIOU ROMANCE 
ENTRE OBAMA E BEYONCÉ 

AFINAL “ESTAVA A BRINCAR”

A luta sem tréguas 
de MANUEL FORJAZ
contra um 
cancro do pulmão

UMA HISTÓRIA 
DE FÉ E CORAGEM

O ANIMADO 
ALMOÇO DAS 

VENCEDORAS DAS 
PERSONALIDADES 
FEMININAS 2013

“PEÇO A DEUS: 
‘DEIXA-ME VIVER 
SEM DOR OS 
DIAS QUE TENHO’„





NICOLAU BREYNER 
recebe a Lux 

na sua nova casa, 
em Lisboa, onde fala 
sem papas na língua

Ator descarta incursão 
na política, já que as 
prioridades passam 
pela sua academia

“O ser 
humano é 

uma desilusão 
constante. 

Eu acho que 
o ser humano 

é uma porcaria, 
infelizmente„

 Habituado a ter 
animais toda a vida, 
sobretudo cavalos 

e cães, o ator 
derrete-se com os 

três cães que tem na 
sua casa em Lisboa. 

Na imagem, 
com dois deles – 
o bulldog francês 

Sr. Pacheco
 e o grand 
danois Jipe

N
icolau Breyner, de 73 anos, é um 
homem tranquilo. Deixou de “se 
enganar” e diz ter uma visão “rea-
lista” do mundo, ainda que para 
muitos possa ser tida como pes-

simista. Mas não deixa de continuar a querer 
fazer mais e mais. A par da personagem na tele-
novela da TVI “O Beijo do Escorpião”, está a
trabalhar no seu novo projeto, a Nicolau Breyner
Academy (NBA), uma escola de acting onde 
vai ensinar os seus métodos. Nem quando 
lutou contra um cancro na próstata, em 2009, 
Nicolau baixou os braços,  pois explica que 
precisa de trabalhar. Assim que se inicia a con-
versa, os seus três cães invadem a sala. A aten-
ção do ator já era. Há que fazer um intervalo. 
Mas logo retoma a conversa sem rodeios. 
Lux – Integra um novo elenco na TVI. Mais 
um desafi o a seguir a “Louco Amor”…
Nicolau Breyner – Não é um desafi o. É uma tarefa 
que cumpro como qualquer profi ssional.
Lux – Sempre viu as coisas dessa perspetiva?
N.B. – Sempre. Depois pode é cumprir-se pior 
ou melhor a tarefa. 



 “Há um grupo de pessoas que tem efetivamente 
mais subsídios do que outras [no cinema]„

Com “7 Pecados 
Rurais”, Nicolau 
espera bater o 

recorde de “O Crime 
do Padre Amaro”, 
que chegou aos 

370 mil espetadores 
em quatro meses

Lux – Poucos falam dessa forma pragmática...
N.B. – Se calhar, quando chegarem à minha idade
falam assim. Mas, repare, há papéis desafi antes. 
Este não é muito. É bom, mas não desafi ante. 
Lux – É um papel que se assemelha a outras 
personagens que já fez? 
N.B. – Quando se chega à minha idade já 
se experienciou tudo, minha querida. Já fi z 
de homem, de mulher, de criança… 
Lux – Quer dizer que se perde o encanto?
N.B. – Não… o encanto existe. Somos palhaços 
e gostamos de representar, de vender o sonho 
e as emoções às pessoas. E o ator tem de estar 
preparado para isso. Depois pode sair melhor 
ou correr mal. Mas estou sempre preparado. 
Lux – Fisicamente?
N.B. – Sim, tenho duas pernas, tenho dois 
braços… [risos]. Para este papel não preciso de
grandes coisas. É só isto. Agora não, por falta 
de tempo, mas fi z ginásio durante muitos anos.
Lux – Há dois anos, emagreceu cerca de 30 kg 
e até fez uma lipoaspiração...
N.B. – Agora engordei 9 kg, por isso estou bem. 
Acho que as pessoas devem cuidar da sua 
imagem. Um ator tem por obrigação cuidar 
ainda mais da sua imagem. Ainda que eu ache 
que não tenha de ser um menino de 20 anos. 
Lux – Enquanto realizador, em que é que 
baseia a escolha dos atores? 
N.B. – Sobretudo no talento. E claro que há 
critérios de beleza. Hoje em dia, a televisão 
e o cinema vivem muito da aparência. 
Lux – Também tem atores-fetiche?
N.B. – Alguns… A Patrícia Tavares já fez vários 
fi lmes meus. O Diogo Morgado também. Não 
é que sejam fetiche, são pessoas com quem 
gosto de trabalhar e tive a sorte de ter papéis 
para eles. Como a Margarida Marinho. Se calhar, 
um dia não vou ter papéis para eles. Aliás, 
gostaria de poder fazer fi lmes com papéis para 
atores específi cos, mas em Portugal é complica-
do. Nós, eu e a Cinemate, fi zemos agora um 
fi lme completamente autónomo – “Os 7 Peca-
dos Rurais”. E já estamos com 350 mil espetado-
res em nove semanas, que é uma brutalidade.
Lux – Qual a importância para um realizador 
de alcançar este sucesso com um fi lme?
N.B. – Gosto de fazer fi lmes que as pessoas ve-
jam. Adorava ter dinheiro para fazer um fi lme… 
de autor, se bem que acho que todos os fi lmes 
são de autores. Mas não posso obrigar o contri-
buinte a dar-me dinheiro para fazer esse fi lme. 
Acho bem que haja um orçamento para outro 
tipo de cinema. Mas para isso tem de haver uma
indústria que possa subsidiar o cinema de autor. 
Lux – Podemos dizer que há uma elite em 
Portugal que gira à volta do fi nanciamento 
público para cinema?
N.B. – Há. Há um grupo de pessoas que 
tem efetivamente mais subsídios do que 
outras. O ICA (Instituto do Cinema e do 
Audiovisual) já passou por várias fases, 
que não me cabe a mim discutir. Discuto 



A seu lado, quando enfrentou 
este problema de saúde, “que está 

controlado”, Nicolau Breyner contou 
com a mulher, Mafalda Bessa, e com 
as duas fi lhas, Mariana e Constança, 

fruto de um casamento anterior

 “Quando tive o cancro, 
pensei: ‘Queres 

ver que vou morrer 
como os outros?’„

às vezes os jurados do ICA, muitas vezes 
pessoas de quem nunca ouvi falar. Agora, o 
cinema de autor? Claro que sim. Cinema comer-
cial? Claro que sim. Vamos lá perder a mania. 
Em todo o mundo, o cinema mainstream leva 
mais gente às salas do que outros tipos. 
Lux – A que é que se deve o sucesso do fi lme?
N.B. – Aos atores, o elenco é muito engraçado,
uma grande produção da Cinemate, da Ana 
Costa. E a promoção funcionou muito bem. 
A comédia tem de funcionar em Portugal. 
Sempre funcionou. E perdemos muito quando 
começámos a fazer comédia à qualquer coisa, 
à francesa, à inglesa, à chinesa...
Lux – Quais são os traços da comédia à 
portuguesa?
N.B. – No fundo, é a grande capacidade que o 
português tem, como o italiano, de gozar com
ele próprio e com as suas desgraças. A comédia 
italiana, tal como a nossa, é sempre baseada 
no pequeno malandro, no pequeno vigarista. 
No homem que quer parecer aquilo que não é,
que está em casa do patrão e diz que é a dele… 
Lux – Qual a fase da sua carreira que recorda
com mais saudade?
N.B. – Não sou saudosista. Vivo o presente. 
Lux – Mas houve algum período áureo, até 
a nível da fi cção?
N.B. – Acho que está a ser agora. A produção é 
muito maior, tecnicamente faz-se uma novela 
muito melhor. A TVI está a fazer novelas muito 
boas, como se calhar a SIC também. Somos 
uma indústria de novelas que não envergo-
nha ninguém. 
Lux – Dizia que a SIC “se calhar” também tem 
novelas boas. Não costuma acompanhar?
N.B. – Vejo poucas novelas. Agora então, tenho 
de estudar os papéis para fazer no dia seguinte. 
Trabalhamos 15 horas por dia. 
Lux – Não se cansa desse ritmo?
N.B. – Faço pausas… Estive agora um ano e 
meio sem fazer novelas. Mas tenho de estar a 
trabalhar. Neste momento estou metido num 
projeto que me entusiasma, que é a Nicolau 
Breyner Academy. Uma academia de atores 
que vai estar ligada a um estúdio de televisão, 
porque só se aprende fazendo. 



O ator diz-se “confortável” com os textos 
desta telenovela. Lamenta, no entanto, 

“a crise no guionismo” que sempre se viveu 
em Portugal. “Só há profi ssionais quando 

existe profi ssão. Até há alguns anos, quem 
escrevia era meia dúzia de diletantes”

 “Este não é um papel 
muito desafi ante. É um bom 
papel, mas não desafi ante„ 

sobre “O Beijo do Escorpião”

Lux – Como é que surgiu a ideia desse projeto?
N.B. – Surgiu há muitos anos. Diziam-me que de-
via ensinar os meus métodos de representar…
Mas vai ter outros professores, como o Adriano 
Luz, a Manuela Couto, a Custódia Gallego, a
Margarida Marinho... Um corpo docente muito 
rico, pessoas com uma grande experiência. 
Lux – O que é que têm para passar? 
N.B. – Temos todos muito para passar. No meu 
caso, vou passar a experiência de 53 anos a fazer 
coisas, que, pelos vistos, tenho feito bem. 
Se não, não estaria aqui. Se bem que continuo a 
dizer que a representação é 70% de talento 
e 30% de trabalho. 
Lux – As suas fi lhas alguma vez mostraram 
interesse pela área artística?
N.B. – Não. Graças a Deus, não. A Mariana canta 

muito bem, mas disse sempre que cantar é na 
casa de banho. A Bibi nem pensar nisso. Tenho 
um enteado que é ator, o Tiago. E acho porreiro, 
acompanho, mas nunca meti cunhas, porque 
ele também não quer.
Lux – Se ele pedisse, meteria?
N.B. – Poderia eventualmente dizer: “Epá, 
fulano é um miúdo com qualidades, vê lá.” 
Ponto fi nal. Mas ele não quer, e está a fazer 
o seu percurso por ele. Só por ele. 
Lux – Como é que encara a cultura de favoreci-
mentos que existe no nosso país?
N.B. – Somos um país de cunhas. Se chegar ao pé 
de um amigo e disser: “Fulano é um ótimo pro-
fi ssional” e ele for, de facto, ótimo, não vejo 
nada de mal. O mau é quando vamos vender 
gato por lebre. E pomos o senhor A, só porque 

é amigo do senhor B, e o senhor A é um fracasso. 
Isso é que é mau. Isso para mim é que é cunha.
Lux – Já pensou em entrar na política?
N.B. – Já pensei há muito tempo. Já fui verea-
dor de uma câmara [Serpa]. Neste momento 
não! Nem tenho tempo para essas coisas. 
Lux – O jornal i noticiou que seria candidato 
às Europeias para “dar voz aos eurocéticos”...
N.B. – Não tenho qualquer candidatura às 
Europeias. Ligaram-me e apenas me falaram
num projeto cívico, que eu disse achar 
interessante. Mas não sou candidato. Ponto. 
Lux – O que é que lhe desagrada na política?
N.B. – Os jogos de interesse. Não sou contra os 
políticos. Sou contra os maus políticos. Sempre
houve bons e maus políticos, como os atores. 
Atores e políticos são parecidos. Mas agora 



O realizador tem pena de que não 
haja mais solidariedade. E adianta: 

“Se me saísse o Euromilhões, 
comprava uma empresa que 

rendesse e tudo o que gerasse 
era para ajudar quem precisa”

 “Não sou candidato 
[às Europeias]. Ponto. 

Não tenho tempo 
para essas coisas„

o importante é que estou a fazer uma novela.
Lux – Fale-nos de “O Beijo do Escorpião”.
N.B. – Sou um banqueiro, um homem poderoso,
muito rígido. Não desonesto, pelo contrá-
rio. É tradicionalista. É uma novela com um 
bom texto, que nos faz sentir confortáveis 
com aquilo que estamos a dizer.
Lux – O que é que o incomoda na sociedade?
N.B. – As injustiças. Todos os dias me preocupo
com as pessoas que não sabem o que vão comer 
no dia seguinte. Sempre que posso, tento ajudar. 
Gosto muito deste Papa, que apela imenso ao 
Cristianismo, que é a ajuda ao próximo. Porque 
é que temos de estar sempre à espera que seja 
o Estado a ajudar? Não é assim. Nós, como seres 
humanos, temos o dever de ajudar o próximo. 
Lux – O ser humano desiludiu-o muito?
N.B. – O ser humano é uma desilusão constante. 
Acho que o ser humano é uma porcaria, infeliz-
mente. Não todos. Mas o mal do homem, tanto 
politica como religiosamente, é que os credos 
foram feitos pensando que o homem era perfei-
to. O regime comunista é perfeito na sua ideolo-
gia, mas veja lá a porcaria que o homem fez. 
Lux – Essa visão é pessimista…
N.B. – Infelizmente, acho que é realista. E isso 
preocupa-me.
Lux – Sempre o acompanhou?
N.B. – Quando temos 20 anos, somos imortais… 
A idade é que nos dá uma perceção diferente.
Lux – Quando é que ganhou consciência de 
que ia morrer? 
N.B. – Ah, já há uns anos largos. E quando tive 
o cancro, percebi mais. E pensei: “Queres ver 
que vou morrer como os outros?” Mas das 
coisas que mais me enojam no homem é a 
falta de solidariedade. Eu não tenho nada 
contra os ricos. Há gente rica ótima. 
Lux – Diz-se anarquista.
N.B. – Um bocado, mas mesmo o anarquismo 
seria muito bom se o homem fosse perfeito. 
Lux – E a nível sentimental?
N.B. – Ajo com o coração, não com a cabeça. 
Não sou rico, sou um sentimental. E várias 
vezes me lixei na vida. 
Lux – Para fi nalizar, faz parte do painel de 
jurados das Personalidades Lux. O que é 
que pensa das vencedoras nas categorias 
de representação?
N.B. – Acho que os prémios foram muito bem 
entregues. São todas excelentes profi ssionais. 
Aliás, já nomeámos as que achámos serem 
as melhores. ■

texto Vanessa Barros Cruz (vanessacruz@lux.masemba.com)
fotos Artur Lourenço  produção Xandinha Jardim



 Elegância e
boa disposição 
na entrega dos 
Prémios Lux 

Personalidades 
Femininas 2013 

 Vencedoras 
reúnem-se 

num requintado 
almoço no 

Hotel Cascais 
Miragem

 “Tive 
imenso 

gosto em 
receber 

este prémio 
e estou 

grata, pois 
é uma 

escolha 
do público„ 

Rita Blanco 

 Ao lado, Rita Blanco, 
vencedora na categoria 

Cinema, Carminho, eleita 
na área da Música, Clara 
de Sousa, a mais votada 
na categoria Televisão/
Informação, Maria João 
Bastos, que conquistou 

o prémio Televisão/Ficção, 
e Cristina Ferreira, mais uma 
vez vencedora na categoria 
Televisão/Entretenimento





“E
ste almoço já não se 
fazia sem mim, são 
os senhores que 
me querem cá para 
provar os pratos. No 

dia em que não ganhar, vou fazer-
-me convidada!”, revelou, diver-
tida, Cristina Ferreira que, pelo 
quarto ano consecutivo, venceu 
o prémio Personalidade Femini-
na Lux na categoria Televisão/En-
tretenimento. E a boa disposição 
da apresentadora da TVI foi par-
tilhada pelas restantes vencedo-
ras, convidadas para o almoço de 
entrega de prémios, que se rea-
lizou no dia 6, no Hotel Cascais 
Miragem. “Estava nomeada com 
duas das atrizes de que mais 
gosto e que mais respeito em 
Portugal, o que só por si já me 
deixou feliz. Saber que o público 
me elegeu foi maravilhoso porque
foi um ano muito intenso, de uma 
enorme dedicação da minha parte 
a esta personagem, e é sempre 
bom ter o reconhecimento do 
nosso esforço, do nosso trabalho 
e da nossa dedicação”, confessou 
a atriz Maria João Bastos. No ano 
em que a Lux assinala 10 anos 
desta iniciativa que visa premiar 
o talento, o profi ssionalismo e a 
paixão de 13 mulheres, este en-
contro ganhou ainda um simbolis-
mo maior. E, mais uma vez, con-
tou com o apoio de excelência 
da Seat, que ‘conduziu’ 10 das 13 

À esquerda, Maria Rita 
Pires, vencedora na 

categoria Artes Plásticas, 
e Leonor Oliveira, eleita na 
área de Desporto. À direita, 

Assunção Cristas, que 
venceu pela segunda vez 

na Política, Maria João Lopo 
de Carvalho, vencedora 
na categoria Literatura, 

e Catarina Portas, que foi 
eleita na área de Negócios

 “É sempre uma 
alegria ver o 

reconhecimento 
do nosso 
trabalho„ 

Assunção Cristas





vencedoras até ao Hotel Cascais 
Miragem, para um almoço diver-
tido e num ambiente requintado. 
Por razões profi ssionais, a mane-
quim Sara Sampaio, vencedora
na categoria de Moda, e a atriz 
e encenadora Maria João Luís, 
vencedora na categoria de 
Teatro, não puderam estar pre-
sentes no almoço. “É extrema-
mente gratifi cante para mim e 
para todos os que fazem parte 
do projeto. Sabe muito bem 
receber este prémio! Trabalho 
imenso e é um enorme prazer 

 Em cima, Felipa Garnel, diretora 
da Lux, e o júri: Virgílio Castelo, 

Rosalina Machado, Paulo 
Camacho, Helena Sacadura 

Cabral e Luís Norton de Matos. 
À esquerda, Mónica Franco com 
Luiz Teixeira de Freitas e Nicole 
Azevedo, da Operação Nariz 
Vermelho, e Assunção Cristas 

“É uma honra ter 
sido escolhida„ 

Clara de Sousa



 pines et fortis et alter 
Homerus, ut Homerus, ut 

critici dicunt, leviter curare 
videtur, quo promissa cadant 

et somnia Pythagorea. Naevius 
in manibus non est et mentibus 

haeren manibus non esteren 

 “Fiquei muito feliz, 
qualquer pessoa 
gosta de se sentir 

mimada„ Cristina Ferreira

Luís Norton de Matos com Leonor 
Oliveira, que fez 16 anos neste dia

 Em cima, o requinte das mesas 
decoradas pela Topázio, pela mão de Dino 

Gonçalves, com fl ores do Atelier Teresa 
Ribeiro. À direita, Cristina Ferreira

à chegada ao Hotel Cascais Miragem. 
Em baixo, a atriz Rita Blanco com os

 prémios recebidos pelas 13 vencedoras, 
Teresa Lameiras, diretora de marketing 

da Seat, e José Branco, diretor 
do Hotel Cascais Miragem



 À esquerda, Maria João Bastos. 
Em cima, Clara de Sousa, Assunção 

Cristas e Paulo Camacho. À direita, o 
decorador Dino Gonçalves. Em baixo, 
Catarina Portas, Virgílio Castelo com 
Rita Blanco, os presentes da Phyto, 
e Renata Ribeiro, relações públicas 

da Alès Groupe Portugal, com Felipa 
Saraiva, editora executiva da Lux

 “Foi um orgulho estar 
nomeada ao lado da Rita 

Blanco e da Maria João Luís„ 
Maria João Bastos



 Em cima, à esquerda, 
Maria João Peixe 

Dias, diretora 
comercial da Masemba, 
Luís Norton de Matos 
com Xandinha Jardim, 

relações públicas 
da Lux, e a fadista 

Carminho. 
À esquerda, a 

escritora Maria João 
Lopo de Carvalho, a 

apresentadora Cristina 
Ferreira, o chef Peter 
Beckers com Jorge 

Sequeira e Nuno Silva, 
respetivamente 

diretor de Alimentação 
e Bebidas e chefe de 
sala do Hotel Cascais 
Miragem. Em baixo, 

a entrada do 
requintado menu

 “É sempre 
bom receber 

um prémio e é  
um privilégio 

estar 
entre estas 

vencedoras„ 
Carminho

 “As crises 
são ótimas 
alturas para 
não baixar 
os braços e 

tentar coisas 
novas„ 

Catarina Portas

saber que as pessoas apreciam 
o que faço”, disse Maria João 
Luís, dias antes do almoço. Reu-
nidos à volta da mesa, cuja de-
coração foi da responsabilidade 
da Topázio, pela mão de Dino 
Gonçalves, e com arranjos fl orais 
do Atelier Teresa Ribeiro, vence-
doras e júri renderam-se aos 
sabores do menu escolhido pelo 
chef Peter Beckers para esta oca-
sião. De entrada, Salada Waldorf 
com Vieiras Coradas e Vinagrete 
de Maracujá, seguida de um 
reconfortante Creme de Coentros 
com Crumble Frito em Azeite de 
Chouriço. Para prato principal foi 
escolhido um Pregado Braseado 
com Puré de Limão Confi t e Com-
pota de Cebola Roxa Carame-
lizada. E para fi nalizar, e adoçar 
o resto do dia, Souffl é de Aroma 
de Framboesa com Delicioso 
Gelado de Nata e Crumble de 
Chocolate. “Foi a oportunidade 
de conhecer o Hotel Cascais 
Miragem, de estar com as outras 
vencedoras, que estavam todas 
sintonizadas na mesma alegria de 
quem venceu”, afi rmou a jorna-
lista Clara de Sousa, que não es-



perava sequer ser nomeada. “Foi 
com alguma surpresa que recebi 
a nomeação mas fi quei, obvia-
mente, muito satisfeita. É sinal de
que as pessoas estão atentas ao 
nosso trabalho”, explicou a pivot 
da SIC. Sentimento partilhado 
pela fadista Carminho: “É sempre 
bom receber um prémio, é sem-
pre um grande input de motiva-
ção e de reconhecimento do 
trabalho que fazemos”, concluiu. 
Para assinalar o momento, as ven-
cedoras receberam ainda joias 
Swarovski, um faqueiro Topázio, 
cremes Phyto e um trolley Seat. ■

À esquerda, Rosário Pinto Correia. Em cima, Rosalina 
Machado, Catarina Portas, e Luiz Teixeira de Freitas, viúvo 
de Beatriz Quintella, vencedora na categoria Solidariedade. 

À direita, Leonor Oliveira, que foi eleita na área de Desporto, 
com os prémios recebidos. Em baixo, Carminho e Teresa 

Lameiras, Luísa Costa, Renata Ribeiro e Marcos Allen, 
da Alès Groupe Portugal, e a atriz Maria João Bastos

 “A minha 
treinadora 

disse-me que 
tinha de levar 

uma fotografi a„ 
Leonor Oliveira

texto Evelise Moutinho (evelisemoutinho@lux.masemba.
com)  fotos Artur Lourenço, João Cabral e Tiago Frazão  

agradecimentos Seat, Phyto, Swarovski, 
Topázio pela mão de Dino Gonçalves, 

Hotel Cascais Miragem e Atelier Teresa Ribeiro



Aos 25 anos,  
MARIANA MONTEIRO 

estreia-se na apresentação 
com o “The Voice Portugal”   

Terminado o contrato 
de exclusividade com a TVI, 
a atriz aceita convite da RTP  

 “Mais do que tudo, 
estou ansiosa. 

Estou com 
muita vontade 
de começar„ 

Na apresentação da segunda edição do “The Voice 
Portugal”, no Páteo da Galé, Mariana Monteiro 

mostrou-se ansiosa e feliz por ir coapresentar o programa 

M
ariana Monteiro levou  à 
letra o ditado “ano novo, 
vida nova”. Terminado o 

contrato de exclusividade com 
a TVI, no verão passado, e sem 
trabalho desde então, a atriz de-
cidiu aceitar o convite da RTP e 
aventurar-se na área da apre-
sentação. “Mais do que tudo, 
estou muito ansiosa. Estou com 
muita vontade de começar”, 
confessou, no lançamento do 
programa, no Páteo da Galé, 
em Lisboa. Com o apoio do 
namorado, João Mota, com 
quem mantém uma relação 
de quase dois anos, Mariana 
Monteiro, de 25 anos, prepara-
-se para abraçar este novo desa-
fi o, que marca uma nova etapa 
na sua carreira. “É uma grande 
mudança, mas não estou a ser 
defi nitivamente só apresenta-
dora. Irei conciliar com mais 
coisas”, adiantou, confessan-
do que a ideia de apresen-
tar já lhe tinha passado pela 

cabeça: “Já tinha pensado 
nisso, mas não seriamente. 
Quando surgiu a proposta, 
parecia fazer sentido, não sei 
explicar... No meu percurso, 
tenho tido muita sorte, não é só 
talento. Sou uma pessoa de fé, 
e acho que, quando as coisas 
acontecem no momento cer-
to, devem ser aproveitadas. Foi 
o que aconteceu. Achei que 
era uma boa oportunidade.” 
Sem trabalho desde o fi m das 
gravações da novela da TVI  
“Destinos Cruzados”, a atriz apro-
veitou para, no fi nal de 2013, 
passar uma temporada no Rio de 
Janeiro com o namorado, duran-
te a qual fez algumas formações 
na área da representação. Ago-
ra, diz que vai ser uma “espon-
ja” e aprender com a “equipa de 
luxo” que a rodeia, referindo-se a 
Catarina Furtado, Vasco Palmei-
rim, Pedro Fernandes e Laura 
Figueiredo. ■

foto Ricardo Santos 
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saúde

Tel. 214 588 500
www.clinicadotempo.com

“Quando falo em reeducação alimentar, é algo que vai 
mais longe do que a mera alteração do tipo de alimentos 
que ingerimos. Passa por uma nova maneira de agirmos 
e de olharmos para os alimentos como fundamento 
da nossa saúde e da nossa juventude„

DECIDIR VIVER MELHOR
Vivermos bem é o mais básico segredo para uma 
vida longa e saudável. Isto signifi ca estarmos 
bem connosco e com o mundo, alimentarmo-nos 
corretamente, cuidarmos do nosso corpo e do 
nosso rosto, mantermos um nível adequado de 
atividade física, sermos positivos e sabermos 
aproveitar a felicidade. Afi nal, a felicidade não é 
um rio que corre continuamente, mas sim muitos 
pormenores, por vezes pequenos, que vão 
acontecendo ao longo da nossa vida, dia a dia. 
Em termos físicos, a boa alimentação, equili-
brada e saudável, é imprescindível. Somos ver-
dadeiramente aquilo que comemos. Ter mais 
beleza, saúde e longevidade consiste, antes de 
mais, numa reeducação comportamental, ou 
seja, uma alteração na forma como encaramos 
a vida, a qual inclui a base da nossa qualidade 
de vida, que é a alimentação. 
Quando falo em reeducação alimentar, é algo 
que vai mais longe do que a mera alteração do 
tipo de alimentos que ingerimos. Passa por uma 
nova maneira de agirmos e de olharmos para 
os alimentos como fundamento da nossa saúde 
e da nossa juventude. No fundo, é um plano 
conjugado em que se pretende que os hábitos 
alimentares sejam naturalmente encarados 
como a base da nossa saúde, tornando-se mais 
uma fi losofi a de vida do que uma simples dieta. 
A par disso, deve ser estimulado um modo de 
vida saudável, com um controlo de stress que 
também passa muito pela forma como vemos 
e estamos na vida, dando menos importância 
aos eventos desagradáveis e aproveitando as 
coisas boas que nos rodeiam, com um nível de 
atividade física que mantenha o nosso corpo 
afi nado e estimulado, e que também contribui 

para o controlo do stress, e cuidados específi cos 
com o nosso corpo e o nosso rosto. 
Quase tudo o que fazemos interfere na nossa 
expectativa de longevidade. Além do mais, 
pretendemos viver muito tempo, mas com uma 
boa qualidade de vida, com saúde e com um 
aspeto jovem. 
Há várias disciplinas, tratamentos e produtos 
que se unem para promover essa longevidade 
com juventude. Depois, existem os tratamentos 
específi cos para o corpo e para o rosto, que são 
complementos à criação dessa tal fi losofi a 
de vida que se pretende implementar. 
É aprendermos a olhar para nós com respeito. 
É gostarmos de nós. É aumentar a nossa au-
toestima. A nossa vontade de cuidar de nós au-
menta na proporção da rapidez com que vemos 
surgir os resultados, e é mais entusiasmante 
manter os resultados adquiridos do que fazer 
um esforço demorado para conseguir chegar 
à forma física desejada. Por isso, é também 
importante valermo-nos de tratamentos que 
nos dão resultados de alteração física rápidos, 
para diminuição efi caz de gordura localizada.
Não há elixires da juventude. Nós damos toda 
a tecnologia, todos os meios, todas as técnicas, 
todas as orientações, para que as pessoas atrasem 
o seu relógio biológico, mais ainda, para que o 
façam regredir no tempo. Porém, se uma pessoa 
não quiser investir em si própria, seguindo as 
nossas orientações, os resultados não vão ser 
aqueles que poderiam ser se tudo fosse cum-
prido e fosse abraçada essa nova fi losofi a de 
vida que queremos incutir. Por isso, nós damos 
o elixir da juventude, mas é preciso que ele 
seja bebido e se torne parte integrante de um 
novo estilo de vida. 
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Humberto Barbosa
Especialista em Nutrição 
e Longevidade 
Fundador da Clínica do Tempo
Parede – Lisboa – Porto



citações

“Gastam-se milhões de dólares em eleições democráticas 
e nada muda. O que se vê é a maioria da população 
do mundo a passar fome, sem água, sem educação 
nem saúde. Emprega-se muito dinheiro em guerras”
Xanana Gusmão in Visão

“Temos de ser honestos e reconhecer que o único partido 
que tentou movimentar-se a sério para fazer cair este 
Governo foi o CDS. A esquerda, se tem repugnância 
em unir-se, devia aprender com o partido de Portas: 
é possível estar coligado com pessoas das quais 
desconfi amos e continuar 
a conspirar contra elas”
Ricardo Araújo Pereira in Visão

“Aprecio muito Miró 
como pintor, mas entendo 
que, tendo os seus quadros 
emergido como uma arma 
de arremesso na luta 
político-partidária 
e tendo havido uma decisão 
de uma juíza, eu não devo 
comentar o assunto”
Cavaco Silva in i

“Até a Merkel, que não 
é aquela pessoa que 
consideramos doce, 
disse um dia destes 
que a humanidade de 
um país se mede pela forma 
como trata os seus idosos, 
os seus doentes 
e os mais débeis”
Manuela Ferreira Leite in TVI 24

“Dizem que tenho qualidade 
para jogar no Mundial, 
mas há este problema 
com o selecionador. 
Seria uma honra representar 
Portugal, mas, se não 
há respeito, não vou”
Ricardo Carvalho in L´Équipe

“O Saramago era mal-educado 
e um arrogante. Acho que 
estamos a tentar branquear 
o Saramago. Ele era 
um grande escritor, mas 
não era um grande homem”
Rui Tovar in Correio da Manhã

“Sinto-me gorda e não gosto das minhas pernas”
Irina Shayk in Hoy Corazon

“Não tenho paciência para as estrelas, ou melhor, 
para as estrelitas. E a maior parte dos atores repele-os, 
porque o trabalho já é tão difícil que não há tempo 
nem paciência para aturar egos…”
António Pedro Cerdeira in Correio da Manhã TV

“Vou fazer um apelo público ao Charlie Sheen. (…) 
A sério, cala-te, meu! Por favor. Já chega. Já passaram 
três anos e tu ainda me andas a ‘esmagar’ no Twitter?”
Ashton Kutcher, sobre o facto de Charlie Sheen escrever comentários a seu respeito no Twitter, 
depois de ser substituído por Kutcher na série “Dois Homens e Meio”, in programa “Jimmy Kimmel Live”

“Ameaças, coação, perseguição, violência, arbitrariedade, 
sexismo, machismo: é isso a praxe”
Fernanda Câncio in Diário de Notícias

“Não podemos esperar que as farmacêuticas 
queiram curar as doenças porque isso não dá dinheiro, 

não dá lucro. Seria irrealista 
esperar que a indústria 
farmacêutica fi zesse isso”
Richard Roberts, investigador britânico, Prémio Nobel 
da Medicina de 1993, in Diário de Notícias

“Fiquei comovido com 
a sensibilidade cultural 
revelada por Seguro 
e o seu afã patriótico 
de defender a obra 
de um pintor catalão menor 
no seu contexto histórico”
Miguel Sousa Tavares in Expresso

“Quase fui freira. Mas aí, 
fi quei dividida entre 
fazer sexo e não fazer. Optei 
pela primeira alternativa”
Daniela Mercury in Época

“Agora, o Governo quer 
fazer de mim um polícia 
(ainda por cima à paisana) 
e também um denunciante. 
(…) O Estado transforma assim, 
com habilidade e subtileza, 
os portugueses numa corporação 
de espionagem encarregada 
de se espiar a si mesma, 
sem gastar mais do que 
um carro apreendido a um 
criminoso ou contrabandista”  
Vasco Pulido Valente in Público

“Tenho sido um saco 
de pancada humano”
Robin Deakin, pugilista britânico considerado o pior 
do mundo, com 50 derrotas consecutivas, in The Telegraph

“O Benfi ca-Sporting foi 
cancelado por causa do vento. Acho bem, os jogadores 
levam horas a pentear-se e era tempo perdido”
Nilton in Facebook

“Quando temos difi culdades em ter dinheiro na área 
da cultura para recuperar o património que precisamos 
de recuperar (...) e não temos meios para isso, vamos gastar 
35, ou 37 ou 40 milhões de euros para poder aproveitar 
uns quadros de Miró que não temos sequer condições 
para poder usufruir em condições normais?”
Pedro Passos Coelho in Expresso

“Repugna-me a ideia da entrega 
de prémios em automóveis topo 

de gama. (…) Quando decide 
dar um prémio, o que é que ele 
[Governo] dá? Dá abatimento 

nos impostos? Não dá. 
Dá certifi cados de aforro? 

(...) Não, dá carros de luxo„
Marcelo Rebelo de Sousa in TVI



FRAGMENTOS DE UM DIÁRIO INEXISTENTE (V)

Davos, Suíça, janeiro de 1999

Depois de um dia extenuante no Fórum 
Económico Mundial, recebo um recado 
no hotel: Lord Menuhin, que também está 
em Davos para uma série de conferências, 
deseja conversar comigo.
A minha primeira reação é de incredulidade: 
“Lord Menuhin? O mais importante músico 
erudito deste século? Talvez ele me tenha 
confundido com outra pessoa…” 
Faço uma chamada e o próprio Menuhin 
atende o telefone. Sou convidado a ir ao seu 
concerto. No fi nal, ele estende-me um livro 
meu, que lhe tinha sido dado pela sua secretária 
(para minha surpresa, não era “O Alquimista”) 
e que tinha provocado a sua curiosidade 
pelo meu trabalho.
Nos três dias que se seguem, até ao fi nal do 
Fórum, tenho o raro privilégio de conversar, 
almoçar e conviver com ele. Discutimos um 
grande projeto para o fi nal de 1999, com 
o objetivo de entrar no novo milénio com 
esperança, mas também com plena consciência 
dos erros do passado. 
Menos de um mês depois, vem o concerto 
em Berlim, o fulminante ataque do coração 
e a morte deste jovem de 83 anos, cujo violino 
Einstein teve o privilégio de ouvir, e que 

foi o primeiro judeu a tocar na Alemanha 
pós-guerra, porque entendeu que a única 
saída para o mundo era tentar superar 
as feridas com alegria e entusiasmo. Lord 
Menuhin será lembrado não apenas como 
um dos maiores músicos da humanidade, 
mas também como alguém profundamente 
comprometido com o ser humano, a justiça 
social, a dignidade que tanto falta às pessoas 
que hoje tentam controlar o nosso destino. 
Num destes almoços em Davos, Lord Menuhin 
colocou-me frente a frente com um brilhante 
cientista francês e uma (não tão brilhante) 
terapeuta norte-americana. O cientista era 
convictamente ateu, o que provocou uma 
discussão apaixonada sobre a existência 
de Deus, a que Menuhin, um homem religioso, 
assistia com um sorriso. No fi nal, quando os 
ânimos serenaram, Lord Menuhin comentou 
a necessidade de lutar sempre contra as 
injustiças, mas mantendo o respeito pelas 
opiniões opostas, e todos nós ouvimos uma 
deliciosa história judaica:

“Quando estava no seu leito de morte, 
Jacob chamou a mulher, Sara:
– Querida Sara, quero fazer o meu testamento. 
Vou deixar ao meu primogénito, Abraão, 
metade da minha herança. Afi nal de contas, 
ele é um homem de fé.
– Não faças isso, Jacob! Abraão não precisa 

de tanto dinheiro. Já tem o seu emprego, 
a sua vida, já tem até fé na nossa religião. 
Deixa-o a Isaac, que está a viver muitos 
conflitos existenciais sobre a existência 
de Deus e ainda não se ajeitou na vida. 
– Está bem, deixarei o dinheiro a Isaac. Abraão 
fi cará com as minhas ações.
– Já disse, meu adorado Jacob, que Abraão 
não precisa! Eu fi co com as ações, e poderei 
prover qualquer um dos nossos fi lhos, se algum 
dia necessitarem. 
– Tens razão, Sara. Vamos então às nossas 
propriedades em Israel. Acho que devo 
deixá-las a Débora.
– Débora? Enlouqueceste, Jacob? Ela já 
tem propriedades em Israel, queres transfor-
má-la numa mulher de negócios e acabar 
por arruinar o seu casamento? Acho que a 
nossa fi lha Michele precisa muito mais de 
ajuda!
Jacob, reunindo as suas últimas energias, 
levantou-se, indignado:
– Minha querida Sara, tens sido uma excelente 
esposa e uma excelente mãe, e sei que 
queres o melhor para cada um dos teus
filhos, mas, por favor, respeita os meus 
pontos de vista! Afi nal de contas, quem é 
que está a morrer? És tu ou sou eu?”

paulo coelho
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www.paulocoelhoblog.com

“Lord Menuhin será lembrado não apenas como 
um dos maiores músicos da humanidade, mas 
também como alguém profundamente comprometido 
com o ser humano, a justiça social, a dignidade 
que tanto falta às pessoas que hoje tentam controlar 
o nosso destino„



A
vida amorosa de 
Bill Clinton volta a 
ser notícia. Dezas-
seis anos depois 
do episódio de sexo 

na Casa Branca com a estagiá-
ria Monica Lewinsky, o antigo 
presidente norte-americano, 
agora com 67 anos, volta a ser 
acusado de trair a mulher, Hillary. 
A nova história remonta à 
mesma época (fi nal dos anos 
90), mas tem outra protagonis-
ta: Elizabeth Hurley. Segundo 
o ator Tom Sizemore, antigo 
namorado de Liz, Clinton terá 
tido um affair com a manequim 
inglesa durante quase um ano. 
A história foi avançada pelo 
site Radar Online, que divulgou 
uma gravação áudio, na qual Si-
zemore revelava que, durante 
um evento na Casa Branca, o 
antigo presidente dos Estados 
Unidos pediu o número de 
telefone de Liz Hurley. Se-
gundo ele, Clinton telefonou
de imediato para a mane-
quim e enviou um jato pri-
vado para ir buscá-la, tendo

desta forma dado início a uma 
relação que duraria cerca de 
um ano. Um dia depois de o 
site ter divulgado a gravação, 
Sizemore refutou as acusações, 
alegando estar dependente de 
drogas à data dessas supos-
tas revelações: “Não nego que 
tenha dito essas coisas, mas 
não me lembro de as ter dito. 
Era o discurso de uma pessoa 
que estava com um grave 
problema de dependência de 
drogas. A minha perceção da 
realidade não era a melhor. 
Nunca estive na Casa Branca 
e nunca conheci Bill Clinton”, 
confessou numa entrevista ao 
HuffPostLive, na companhia do 
seu advogado. Quem também 
já reagiu foi Liz Hurley. “Histórias 
ridiculamente idiotas sobre mim 
e Bill Clinton. Caso entregue 
aos meus advogados. Bocejo”, 
escreveu a manequim na sua 
conta no Twitter. Da parte dos 
Clinton, silêncio absoluto. ■

No dia 
a seguir à 

publicação, 
Sizemore 
disse não 

se lembrar 
de ter feito 

as revelações     

A revelação 
foi feita por 

TOM SIZEMORE, 
ex-namorado 
da manequim, 

que dias depois 
negou tudo

texto Evelise Moutinho 
(evelisemoutinho@lux.masemba.com)

fotos Getty Images, Rex Features e Arquivo Lux 

ELIZABETH 
HURLEY e 

BILL CLINTON 
terão tido 
um caso 
durante 
um ano



Terá sido durante um evento 
na Casa Branca que Bill Clinton 

pediu o número de telefone 
de Liz Hurley. À esquerda 

e em baixo, o ex-presidente dos 
EUA com a atriz, em 2005, num 
baile de solidariedade, na Rússia    

 Tom Sizemore 
conta que Bill 

Clinton enviou um 
jato privado para ir 
buscar Liz Hurley 

A modelo 
e atriz britânica 

desmente a história 
e já entregou 

o caso aos seus 
advogados 

PUBLICIDADE

Tipo de Cabelo
Os cabelos ondulados e encaracolados devem ser 
ligeiramente texturizados para se exibirem soltos e com 
volume, realçando o seu carisma natural. Já os cabelos 
lisos são favorecidos com cortes mais sólidos, podendo 
ser um pouco desfi ado. O comprimento segue apenas 
uma regra: a preferência de cada mulher. 

Os cortes graduados ajudarão a um aumento de volu-
me natural, enquanto os cortes mais destruturados e 
texturizados reduzirão o volume.
 
Tipo de rosto
Os rostos redondos benefi ciam de franjas compridas 
e assimetrias para compensar a forma arredondada. 
Rostos longos ou retangulares benefi ciam ao adicionar 
largura/volume ao nível das orelhas. 
Em rostos triangulares o volume deve ser colocado na 
zona das mandíbulas e na zona superior.

A cor do cabelo
O grande segredo é que o corte de cabelo seja baseado 
na forma e  po de corpo, na forma facial, no perfi l do 
rosto, na altura do pescoço e na largura dos ombros, 
bem como na densidade e textura de cada cabelo. 
A cor do cabelo e a cor da pele não interferem na 
escolha da escultura de cabelo!

Para além disto, também é muito importante consi-
derar o tempo que cada mulher tem para cuidar do 
seu visual e a forma como se quer sen  r: Feminina? 
Segura? Confi ante? Sensual? Ou tudo isto?

JOÃO BORGES  & NUNO LOUREIRO,
Hairstylists TRESemmé

Que corte 
escolher?



Em cima, Tomás Wallenstein, 
e Salvador Seabra, 

fi lho de Catarina Flores. 
À esquerda, Catarina e José 
Wallenstein. Em cima, os pais 
da atriz e do músico, Pedro 
Wallenstein e Lúcia Lemos         

A
discoteca Lux, em 
Lisboa, teve lotação 
esgotada na noite 
de lançamento de 
“Pesar o Sol”, se-

gundo álbum dos Capitão 
Fausto, uma banda rock que 
tem como vocalista Tomás 

CATARINA 
WALLENSTEIN e 

CATARINA FLORES 
são fãs incondicionais 

dos Capitão Fausto, 
banda em que o irmão 

da atriz é vocalista 
e o fi lho da empresária 

toca bateria

“Sou uma 
irmã mais velha 
muito orgulhosa„ 

Catarina Wallenstein



Wallen stein, irmão mais novo 
da atriz Catarina Wallenstein, e 
Salvador Seabra, fi lho de Cata-
rina Flores, na bateria. Na pla-
teia esteve Catarina, fã número 
um do irmão. “Sou uma irmã 
mais velha muito orgulhosa! 
Tenho acompanhado de perto 
o percurso musical do Tomás 
e acho que ele é maravilhoso. 
Adorei este concerto!”, disse a 
atriz, no fi nal. A música sempre 
fez parte da vida dos dois 
irmãos, fi lhos de uma cantora 
lírica e de um músico, que tam-
bém estiveram presentes nessa 

noite: “Achei este álbum muito 
diferente do primeiro disco. 
Gostei muito!”, elogiou o pai de 
Tomás, Pedro Wallenstein. “A 
música e o palco sempre fi zeram 
parte do nosso quotidiano”, 
sublinhou a mãe, Lúcia Lemos, 
a justifi car o talento inato do 
fi lho, que estudou violino des-
de muito cedo. “Os meus fi lhos 
começaram a estudar música 
praticamente ainda dentro da 
barriga da mãe”, acrescentou 
Pedro, irmão de José Wallens-
tein, que também fez questão 
de assistir ao concerto do sobri-

nho. Igualmente orgulhosa esta-
va Catarina Flores, que dançou 
ao longo de todo o concerto 
e não se cansou de aplaudir 
o fi lho: “Sou uma grande ad-
miradora dos Capitão Fausto, 
principalmente do baterista!”, 
brincou, no fi nal. “Eles tocam 
juntos há muitos anos, andavam 
todos na mesma escola e são 
muito amigos. Têm uma cultura 
musical muito vasta, são uns ver-
dadeiros intelectuais da músi-
ca”, elogiou a empresária, que, 
sempre que pode, não perde 
um concerto do filho. Nas 

vésperas da fi nal do concurso 
“Factor X”, Bárbara Guimarães, 
também ela admiradora dos Ca-
pitão Fausto, esteve no Lux na 
companhia da amiga Catarina 
Flores, e ali se cruzou, por coin-
cidência, com dois dos jurados 
do programa, Paulo Junquei-
ro e Paulo Ventura: “Conheço 
muito bem a banda e tenho 
uma preferência suspeita pelo 
baterista”, revelou, divertida, 
a apresentadora, neste regresso 
à vida de solteira com uma saída 
entre amigas. ■

texto Susana Monteiro  fotos Tiago Frazão

“Estes rapazes 
têm futuro! 
Espero que 
cheguem 

a um patamar 
tão elevado 

como chegaram 
os Xutos„ 

Zé Pedro

Em cima, Bárbara Guimarães 
com Paulo Ventura e Paulo 

Junqueiro, e Catarina 
Flores. À direita, Zé 

Pedro que fez questão 
de conhecer em primeira 

mão o segundo álbum dos 
Capitão Fausto, que no ano 
passado fi zeram a primeira 

parte de um concerto 
dos Xutos & Pontapés



A
pé e a sorrir. Foi desta forma, numa 
clara tentativa de limpar a sua ima-
gem, que a infanta Cristina chegou 

ao Tribunal de Palma de Maiorca, no dia 8, 
para prestar declarações sobre o seu envol-
vimento no caso de corrupção Nóos, que 
pode levar à prisão do marido, Iñaki Urdan-
garín. À porta, ao contrário das habituais 
manifestações de alegria para com os mem-
bros da família real espanhola, cerca de 
220 pessoas pediam justiça e a prisão dos 
duques de Palma. Habituada a ser tratada 
com reverência, desta vez, a fi lha dos reis de 
Espanha teve de dar explicações. Durante 
quase oito horas de interrogatório, a infanta 
Cristina respondeu às cerca de 400 pergun-
tas do juiz instrutor do caso, José Castro. 

Segundo fontes do El País, a infanta terá 
respondido apenas a 15. Na primeira vez que 
um membro da família real respondeu em 
tribunal, as palavras mais ouvidas foram 
“não sei, não conheço, não me lembro, não 
me consta”. Confrontada com as acusações 
e os documentos que a envolvem no 
processo que o chefe da Casa Real espa-
nhola já considerou “um martírio”, a infan-
ta, que atualmente vive na Suíça, alegou 
que depositava inteira confi ança no marido, 
razão pela qual assinava tudo o que ele lhe 
pedia. “Eu confi ava no meu marido”, 
garantiu ao juiz, que ainda não decidiu se 
encerra aqui as acusações contra a princesa 
ou se vai até às últimas consequências. ■

Ao longo de quase 
oito horas em 

tribunal, a INFANTA 
CRISTINA respondeu 

a 400 perguntas 
e declarou-se 

inocente 
no caso Nóos

 “Eu confi ava 
no meu 
marido„

Aconselhada pelos seus advogados, 
a infanta Cristina chegou ao tribunal 
de Maiorca pelo próprio pé, a sorrir, 

e cumprimentou os jornalistas fotos Reuters 



Aos 42 anos e pai de dois fi lhos,  BERG revela que o apoio 
da família foi essencial para vencer o “Factor X”

 “A minha mulher é a minha heroína. 
Não é fácil estar com um marido ansioso„

“A
inda não conse-
gui cair em mim 
e perceber que 
ganhei!” Um dia 
depois da vitória 

de Berg no concurso “Factor X”, 
o cantor, de 42 anos, continuava 
incrédulo com o feito. Cem mil 
euros, um carro e um contrato 
discográfi co com a Sony foi o 
prémio alcançado ao fi m de 
seis meses de castings, provas 
e atuações ao vivo. Um triunfo 
muito saboroso, que partilhou 

com a mulher, Ana, e os dois 
fi lhos, Mariana, de 12 anos, e 
Pedro, de 6.
Lux – Como descreve o seu 
percurso no “Factor X”?
Berg – Humilde, corajoso e bem 
sucedido.
Lux – Quando é que começou a 
perceber que poderia ganhar?
Berg – Quando cheguei aos três 
fi nalistas, pensei que teria uma 
chance. Quando fi quei só com 
a Mariana, tive algum medo, 
porque ela era muito boa 

concorrente. Além de ser um 
doce de pessoa, é excelente 
para a idade que tem, e vi ali 
uma adversária de peso. Ela, 
como eu, também chegou ao 
coração das pessoas, talvez por 
sermos simples e carismáticos.
Lux – Quais foram os seus trunfos?
Berg – Tocar com verdade. 
O concurso procurava um lado 
carismático no concorrente. 
Eu tenho um look um bocado 
excêntrico, que marca, e uma 
entrega, uma lealdade à música 

e às pessoas. Se for forçado, as 
pessoas percebem. Talvez daí 
o insucesso das duas primeiras 
tentativas de discos que fi z, há 
muitos anos. Eram coisas im-
postas, forçadas e de muito 
pouco gosto. Não era eu, não 
era verdadeiro. Agora, é!
Lux – O insucesso partiu daí?
Berg – Claro que sim. Sendo 
imaturo e muito jovem, na 
altura, era incapaz de me cul-
pabilizar. Dizia que a culpa era 
de quem não me promoveu.

Teófi lo Sonnemberg, conhecido como Berg, é fi lho de uma angolana com ascendência alemã e de um português. “Nasci 
em África e vim para Portugal com 3 anos, mas depois fui para a Suíça com a minha mãe. Vivi lá mais de uma década”



Lux – Como lidou com as críticas 
que o acusavam de ser profi s-
sional e de ser uma luta injusta 
com os restantes concorrentes?
Berg – Foi difícil lidar com isso. 
No fi nal, tinha medo era disso, 
de dizerem que eu já tinha edi-
tado discos… Fiz umas tentati-
vas, aquilo nem discos se pode 
chamar, de tal maneira eram 
mal realizados… Ninguém sabia 
quem era o Berg. Tinha imenso 
medo dessas críticas, e acon-
selharam-me a não ler esses 
comentários e a não responder.
Lux – Entrar no “Factor X” foi 
uma última oportunidade?
Berg – Não foi uma última opor-
tunidade, foi a oportunidade. 
Foi preciso ter muita coragem,  
arrisquei imenso! E se corresse 
mal? As pessoas com quem 
trabalho iam dizer que, publi-
camente, eu era uma nódoa. 
Quereriam continuar comigo? 
No entanto, essas pessoas 
apoiaram-me. Foram talvez o 
risco que corri e a minha humil-
dade que me deram a vitória. 
Os portugueses sentiram que 
eu merecia, ao fi m de tantos 
anos, acharam uma injustiça 
ainda não ter tido sucesso.
Lux – Sentia-se injustiçado?
Berg – Senti-me injustiçado, só 
uma vez, por não ter podido 
expor a minha montra, por não 
ter podido dizer: “Olá, sou o 
Berg e este é o meu disco. Pelo 
menos, ponham-no nas lojas e 
façam divulgação nas rádios.” 
Não aconteceu.
Lux – Ao longo do programa, 
foi essencial o apoio da sua 
mulher?
Berg – Claro! A minha mulher é 
a minha heroína, é a Supermu-
lher. Devo-lhe tudo e mais algu-
ma coisa. Acho que nem com 
uma viagem às Fiji, num spa 
durante dois meses, com mas-
sagens diárias e pequeno-al-
moço na cama, conseguirei 
agradecer-lhe. Ela foi fantástica 
neste processo todo, porque 
não é fácil estar com um marido 

 “Foi preciso muita coragem 
para entrar no ‘Factor X’. 

Arrisquei imenso„

Após a vitória 
no concurso da SIC, Berg 

concentra-se na preparação 
de um álbum. Entretanto, 

já lançou “Tell Me”, 
um single de sua autoria



 Na fi nal do concurso “Factor X”, Berg contou com a importante presença da mulher, 
Ana, com quem está casado há 12 anos, e dos fi lhos, Mariana, de 12 anos, e Pedro, de 6

 “A minha fi lha 
aprendeu 

a tocar 
guitarra na 
escola, para 

me fazer uma 
surpresa„

ansioso que passa muitas horas 
fora de casa. Ela tinha de chegar 
a casa, de um emprego, e ainda 
tinha de tomar conta dos 
pequeninos, que precisam de 
atenção. Não foi fácil.
Lux – Os seus fi lhos têm inte-
resse na música?
Berg – Sim. O meu fi lho tem 6 
anos e já toca bateria. A minha 
fi lha tem 12 e aprendeu a to-
car guitarra na escola, para me 
fazer uma surpresa, no fi nal 
da quarta classe [quarto ano]. 
Lux – Dedicou a última música 
que cantou no programa aos 
seus pais e disse que a sua mãe 
era uma guerreira…
Berg – É uma guerreira em todos 
os sentidos. A minha mãe teve 
tudo e veio para Portugal como 
muitos retornados, sem nada. 
Passou da extrema riqueza para 
uma vida média. Teve três 
fi lhos, de repente fi cou sem o 
marido (o meu pai era 21 anos 
mais velho), e viu-se em Portu-
gal com um nível de vida que 
estava a tornar-se um pouco 
difícil. Decidiu ir para a Suíça, 
onde ganhava dez vezes mais. 
Não quer vir para Portugal, 
está lá bem.
Lux – Foi mãe e pai dos três?
Berg – Exatamente. Mudou de 
vida, de país, de sociedade, 
por nós. Devo-lhe tudo.
Lux – Como recorda o seu pai?
Berg – O meu pai é “boa vibe”. 
Lembro-me dele e começo a 
rir-me! Era um homem muito 
culto, sábio, viajado, muito 
charmoso… O meu pai era um 
homem cheio de ‘pinta’! [risos] 
Morreu quando eu tinha 12 
anos, mas já tinha idade para 
ser meu avô: 71 anos. ■

texto Vasco Pereira (vascopereira@lux.masemba.com)
fotos Artur Lourenço e Tiago Frazão  produção 

Suzana Gerardo  agradecimentos Arboretto



U
ma fotografi a recente de 
Sharon Stone a passear 
pelas ruas de Beverly Hills 

chamou a atenção dos media. 
Com um look muito informal, 
de calças amarelas e top 
cinzento, a atriz, de 55 anos, 
usava ao pescoço uma peça 
da joalharia tradicional portu-

guesa, um grande coração de 
fi ligrana em ouro, característi-
co da zona de Viana do Caste-
lo e um símbolo de Portugal. 
A peça, um coração em prata 
banhada a ouro e com 12 cm, 
foi-lhe oferecida por Mário Fer-
reira, proprietário da Douro 
Azul, quando, há menos de 

um ano, Sharon Stone esteve 
em Portugal para ser madri-
nha de um dos navios-hotel da 
empresa. Na altura, na compa-
nhia do namorado, o argenti-
no Martin Mica, de 27 anos, 
a atriz revelou ter fi cado en-
cantada com a beleza do Porto 
e do Douro e, pelos vistos, pen-

sa o mesmo em relação à joia 
que recebeu. “Vê-la a passear 
na meca do luxo com aquela 
peça é um orgulho. É uma boa 
publicidade para os produtos 
portugueses, e fi ca-lhe muito 
bem”, disse Mário Ferreira, 
contactado pela Lux. ■

 A atriz, 
de 55 anos, 

recebeu 
a peça 

em fi ligrana 
quando esteve 

no Porto, 
em 2013

 SHARON 
STONE 

usa joia 
portuguesa 

nas ruas 
de Beverly 

Hills
 Sharon 

Stone foi 
fotografada 

a passear 
em Beverly 
Hills com 
uma peça 

em fi ligrana, 
oferecida 
por Mário 
Ferreira

fotos Getty Images e Douro Azul
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Alexandra 
Lencastre
ORDENADO 
REDUZIDO EM 30%
A jurada de “A Tua Cara 
Não Me É Estranha Kids” 
renegociou o contrato com 
a TVI e viu o seu ordenado 
baixar consideravelmente. 
“30% faz mossa, mas sei 
o que tenho dado a esta 
casa e o que esta casa 
me tem dado. Tem havido 
uma troca que, apesar 
de tudo, tem sido justa”, 
admite. “Aceitei estas 
condições, mas, se quiser 
fazer uma peça de teatro, 
por exemplo, espero que 
a TVI tenha consciência 
de que tem de me libertar. 
Tem de haver uma 
compensação”. Cerca 
de um mês depois da 
lipoescultura, Alexandra 
está feliz com os resultados, 
mas consciente de que 
não há milagres: “Tenho 
de continuar a ter cuidado 
com a alimentação”, diz. 

Woody Allen
NEGA TER ABUSADO 
DA FILHA 
Numa carta publicada 
no New York Times, Woody 
Allen diz que as acusações da 
fi lha, Dylan, que alega ter sido 
sexualmente abusada pelo 
cineasta, são fruto de uma 
vingança da ex-mulher: 
“Quando, há 21 anos, ouvi que 
a Mia Farrow me tinha acusado 
de violação de menores, achei 
a ideia tão ridícula que não 
perdi um segundo com isso”. 
Allen, de 78 anos, deixou 
a atriz para começar uma 
relação com a fi lha adotiva 
desta, Soon-Yi, com quem 
ainda está casado. Moses 
Farrow (na foto), outro fi lho 
adotivo de Mia, saiu em 
defesa de Allen: “A minha 
mãe convenceu-me a odiar 
o meu pai por ter desfeito 
a família e por ter abusado 
da minha irmã. (…) Vejo 
agora que tudo não passava 
de vingança por ele se ter 
apaixonado pela Soon-Yi”, 
disse à People.

Ana Sofi a e 
Gisele Bündchen
ENCONTRO EM NOVA IORQUE
Em Nova Iorque, a convite da 

revista Máxima, para assistir 
ao lançamento da nova

 fragrância “212 Vip Room 
Rosé”, de Carolina Herrera, 

a manequim portuguesa Ana 
Sofi a, que está a caminho 

da SIC Mulher para um 
projeto especial, conheceu 
e entrevistou a top model 

Gisele Bündchen. “Foi uma 
honra conhecer uma 

‘supermulher’ que tanto 
admiro! São pessoas assim 
que me fazem querer fazer 
e ser mais. A Gisele é uma 

força da Natureza. Receber 
elogios à minha entrevista, 
vindos de uma top model, 

não tem preço!“, confessou 
Ana Sofi a à Lux.

Vítor Baía e Elisabete Carvalho
CHEGAM A ACORDO
A queixa por violência doméstica que Elisabete Carvalho tinha 
apresentado contra Vítor Baía após o fi m da relação já estava 
no Tribunal Criminal do Porto, mas o antigo jogador faltou 
à primeira audiência por motivos de saúde. A segunda sessão 
devia ter acontecido no dia 10 de fevereiro, mas não se 
realizou, uma vez que Vítor e Elisabete chegaram a acordo. 
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Paulo Rocha 
e Juliana Pereira

NAMORAM EM PORTUGAL
Paulo Rocha e a namorada, Juliana Pereira, 

estiveram em Lisboa depois de alguns dias em 
Nova Iorque. O ator e a psicóloga foram 

à inauguração do restaurante Avenue, ocasião 
em que Paulo Rocha garantiu que pretende 

casar-se: “Num futuro próximo, o casamento 
acabará por acontecer. Já estamos a viver 

juntos, portanto é só uma formalidade”, disse.

Julia Roberts
IRMÃ ENCONTRADA MORTA AOS 37 ANOS
A irmã de Julia Roberts foi encontrada morta 
na banheira, no passado dia 9 de fevereiro, 
vítima de overdose. Devido à tragédia, a atriz, 
nomeada para um Óscar pelo seu desempenho
em “Um Quente Agosto”, não compareceu 
no almoço de nomeados. Recorde-se que a 
relação entre as meias-irmãs não era pacífi ca. 
“Quando estava no liceu e ela já era adulta, 
dizia-me que eu tinha problemas de peso. 
Deixava isso bem claro e de uma forma não 
muito agradável”, revelou Nancy, em agosto, 
numa entrevista ao New York Daily News.

Shirley Temple
O ADEUS DA MENINA-PRODÍGIO, AOS 85 ANOS
Shirley Temple, uma das primeiras crianças-prodígio de 
Hollywood, morreu de “causas naturais” aos 85 anos, na sua 
residência na Califórnia. A atriz tinha apenas seis anos quando, 
em 1935, lhe foi atribuído um óscar juvenil. Recordada como 
uma artista multifacetada que cantava, dançava e representava, 
foi estrela de vários fi lmes que marcaram gerações. Aos 17 anos, 
casou-se com John Agar e com ele teve uma fi lha, Linda. Cinco 
anos depois, voltou a trocar alianças, com Charles Alden Black. 
Deste relacionamento nasceram Charles e Lori. Em 1949, 
abandonou o cinema e dedicou-se à carreira diplomática.
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João Maia 
Abreu 
e Marta Oom
VÃO SER PAIS 
DE UM RAPAZ
O jornalista da TVI, 
de 42 anos, e a 
educadora de infância, 
de 43, já partilharam 
a novidade com 
os mais próximos. 
João Maia Abreu 
confi rmou à Lux 
que já sabe o sexo 
do bebé e que se 
trata de um rapaz. 
O primeiro fi lho do 
casal nasce em junho. 
A educadora 
de infância está 
grávida de cerca 
de cinco meses. 
João Maia Abreu 
e Marta Oom 
conheceram-se através 
de amigos, e estão 
juntos há quatro anos. Ar

qu
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MANUEL FORJAZ 
emociona o país 

com a sua luta contra 
um tumor no pulmão

Empresário e professor 
universitário, de 50 anos, 

tem um programa 
na TVI24 e prepara-se 
para lançar um livro, 

um “guia prático” 
para lidar com a doença

“Peço a Deus: 
‘Já me deste o 
cancro, não me 

atires com a dor’„

Manuel Forjaz é professor universitário e conferencista. Foi gestor. Lançou a noção de empreendedorismo em 
Portugal. Criou o modelo de “Cliente Mistério” e lançou o TEDx Porto, onde dará uma palestra no próximo dia 8

M
anuel Forjaz sai da 
farmácia. Atrás, 
vem uma funcio-
nária, a tremer. 
“Desculpe, que-

ria só dizer-lhe que gosto muito 
do trabalho que tem feito. O meu 
pai também tinha cancro. Morreu 
há um mês.” “Não pode dizer-me 
isso! Não se diz isso a um doente 
de cancro”, responde o empre-
sário. “O que quero dizer-lhe é 
que ele, como o Manuel, foi um 
lutador” “Ah, já percebi. Isso é 
bom!” Segue-se a fotografi a da 
praxe. A funcionária sorri, mas 
continua a tremer, tal é o entu-
siasmo. Nos últimos tempos, o 
professor universitário tornou-se 
um ídolo para doentes oncoló-
gicos e seus cuidadores, ao fa-
lar abertamente da luta contra a 
doença. Além de dar entrevistas e 
palestras, participa no programa 

“28 Minutos e 7 Segundos de 
Vida”, na TVI24, e prepara-se 
para lançar o livro “Nunca Te Dis-
traias da Vida” (ver pré-publica-
ção na Lux, em breve). Na sua 
página no Facebook, dá conse-
lhos. Desabafa. Tudo começou há 
cinco anos, quando lhe foi diag-
nosticado cancro nos pulmões, 
depois de uns meses com “uma 
tosse chata”. Na altura, o seu ir-
mão, que já morreu, lutava com a 
mesma doença. Forjaz tentou vá-
rios tratamentos e consultou mui-
tos médicos. Entretanto, as me-
tástases invadiram-lhe o cérebro 
e toma atualmente cerca de 150 
comprimidos por semana. Ao lon-
go de duas horas de conversa, 
teve alguns ataques de tosse, mas 
não parou de falar. Não se dá por 
vencido, mesmo que passe por 
momentos dolorosos, como se ti-
vesse “uma ratazana” a roê-lo por 

dentro. “Como é que agora vai 
‘desgravar’ isso tudo?”, pergunta. 
“Olhe, faça assim: não ‘desgrave’, 
escreva aquilo de que se lembra!” 
Não segui o conselho.
Lux – Hoje já falou com Deus?
Manuel Forjaz – Falo todos os dias.
Lux – Tem hora certa?
M.F. – A hora certa é à noite. Rezo 
três Avé Marias e um Pai Nosso 
e penso nas coisas que fi z mal. 
Lux – Sobre que fala?
M.F. – Normalmente, começo 
pelos outros. Penso nos des-
protegidos… Depois, começo 
a fechar o círculo. Peço que aju-
de o meu fi lho Zé Maria [de 22 
anos], que está em época de 
exames, que ajude o meu fi lho 
António [de 21] com o estágio, 
que ajude a Helena [mãe dos 
fi lhos] no seu trabalho, a minha 
mãe, as irmãs, os amigos… De-
pois, penso em mim e digo-Lhe: 

‘Já me deste o cancro, não 
me atires com a dor. Deixa-me 
viver sem dor os dias que tenho.’
Lux – O Manuel mantém uma 
postura otimista, mas, quando 
soube que estava doente, deve 
ter sido um choque.
M.F. – Não. Sempre vivi isto de 
maneira objetiva. Há coisas que 
controlo e coisas que não con-
trolo, e não me posso preocupar 
com aquilo que não posso fazer. 
Lux – Já fez várias sessões de 
quimio e radioterapia. Também 
foi a Barcelona consultar um dos 
maiores especialistas do cancro 
do pulmão. 
M.F. – Sim, o dr. Rafael Rosell, que 
me disse que o meu cancro tinha 
uma mutação genética diferente. 
Pesquisei muito. Uma pessoa 
tem de procurar sempre todas as 
possibilidades. A ignorância é as-
sustadora. Há testes clínicos aos 



quais as pessoas não têm acesso 
e podiam ter, se soubessem que 
existiam, e que podem salvá-las. 
Depois, há um tema tabu, que 
é a morte. Não se deve falar de 
morte a doentes de cancro.
Lux – Porém, também diz não ter 
receio de morrer. Porquê?
M.F. – Porque tenho fé, desde 
que comecei a ler os Evange-
lhos, aos 25 anos. Sei que vou 
ter com o meu irmão e o meu 
pai. As pessoas têm medo de 
morrer… Morremos todos, é 
uma questão de tempo...
Lux – Viveu em Moçambique 
até aos 11 anos. Li que gosta-
ria de morrer em África.
M.F. – Sim, mas é complicado o 
acesso aos hospitais e às quimio-
terapias. África é o meu conti-
nente. Gosto de andar descalço, 
de comer mangas com fi os a es-
correrem sumo pelo queixo, das 
águas quentes do Índico. 
Lux – Quer ser enterrado?
M.F. – Tenho mais ou menos uma 
ideia de uma cerimónia, meio 
Boom Fest. Espero que cum-
pram os meus desejos, mas 
é-me absolutamente indiferente 
a questão do corpo. A primeira 
coisa que quero é doar o corpo 
à investigação, que estudem 
tudo o que puderem e de-
pois metam o resto num saco e 
deem aos cães. É-me indiferente.
Lux – Fale-me dessa cerimónia. 
M.F. – Não lhe vou falar muito. 
Posso dizer-lhe que não quero 
fl ores nem pessoas vestidas de 
preto. Isso está tudo escrito.
Lux – Na sua busca por trata-
mentos, foi a um bruxo no Bra-
sil. Como foi essa experiência?
M.F. – Ele passa-nos a mão pela 
cara e escreve num papel aquilo 
que é a nossa terapia. Pode ser 
a queima de cristais, a cachoeira 
ou a cirurgia. Escreveu “cirurgia”. 
Depois, a pessoa passa para 
a sala de cirurgia. Vi-o meter 
um gancho na garganta e tirar 
um tumor da laringe. Como eu 
tinha metástases, não estava 
a ver como é que ele ia fazer 
aquilo. Então, passei essa parte. 

Depois, come-se uma sopa, 
que é uma espécie de ‘última 
refeição’. No dia seguinte, há 
um conjunto de orações. É um 
ambiente de orações católicas, 
de mistério, parece que toda a 
gente está envolvida numa luz 
branca. É de borla.
Lux – Voltou melhor?
M.F. – (Hesita) Sim… Voltaria a 
ir? Provavelmente não.
Lux – Como é que os médicos de 
medicina tradicional encaram as 
buscas por essas alternativas?
M.F. – Primeiro há a questão téc-
nica: interfere ou não com os 
tratamentos? Se interfere, não 
deixam. Segundo… penso que 
são cada vez mais curiosos e 
tolerantes, porque acham que 
este tipo de alternativas funcio-
na como fontes de esperança, 
e é de esperança que precisa-
mos para combater a doença. 
Lux – Fala-se muito na questão 
da sexualidade de doentes de 
cancro, em relação às mulheres. 
Como é com os homens?
M.F. – Não muda nada. Talvez haja 
um bocadinho menos de líbido, 
mas isso tem a ver com as terapias. 
Quando se toma cortisona, fi ca-
mos com uns barrigões gigantes. 
Eu sou muito vaidoso, fi sicamente. 
Quando se tem uma barrigona, a 
pessoa sente-se menos atraente, 
mas os casais adaptam-se rapi-
damente. 
Lux – Qual tem sido o papel da 
Helena [mãe dos fi lhos] nisto?
M.F. – Fundamental. As mulhe-
res são uns demónios, querem 
sempre o que não têm. Nos mo-
mentos difíceis, transformam-se 
em anjos. A Helena guarda para 
ela o sofrimento, o que ajuda 
muito. Depois, funciona como 
fi ltro entre mim e os meus fi lhos. 
É uma fonte inesgotável de es-
perança, está convencida de 
que eu vou durar uma data de 
anos. Na parte logística, todos 
os dias, de manhã, manda-me 
uma mensagem a dizer o que 
tenho de fazer nesse dia. E tem 
um genuíno orgulho em mim, 
embora não o demonstre.

Manuel Forjaz 
fez um vídeo 
que publicou 

no YouTube, no 
qual arrancava 

parte do cabelo. 
Quando a queda 

se acentuou, 
decidiu ir ao 

barbeiro e rapar 
o resto. Diz que 
não lhe custou

 “A nível sexual, o cancro 
não muda nada. Talvez haja 

um bocadinho menos de líbido„ 



 A sua rotina passa pelo restaurante 
Solar do Loreto, onde é atendido 

pelo Sr. Reis, e pela Bertrand

 “Vou vivendo 
os dias, 

mais do que 
pensando 
o futuro. 
Não por 

medo. Tive 
uma vida 
completa„ 

Lux – Casava-se outra vez com 
ela? 
M.F. – Sem qualquer dúvida. 
Assim que me casei pela pri-
meira vez, decidi que não me 
voltaria a casar mais. Ela é uma 
mulher com uma ‘pinta’ extraor-
dinária. Era alguém com quem 
gostava de andar na rua de mão 
dada, e tinha orgulho nisso. 
Percebi logo que era a mãe 
que queria para os meus fi lhos, 
por causa do sistema de valo-
res, da força, da organização. 
Ela aumenta as minhas coisas 
boas e consegue tornar menos 
relevantes os meus defeitos.
Lux – Como é que os seus fi lhos e 
a Helena encaram tal exposição?
M.F. – A Helena detesta, acha 
ridículo. Os meus fi lhos… O 
António percebe, apoia, lê… O 
Zé Maria preferia outra reserva, 
é mais parecido com a mãe. 
Acho que os três entendem a 
razão pela qual faço isto.
Lux – Não teme que eles possam 
sofrer mais ainda?
M.F. – Não. Pelo contrário. Assim, 
vão monitorizando os meus 
estados de alma pelo que 
escrevo no Facebook. Nunca 
os vi derramarem uma lágrima. 
Não sei como terão vivido isso 
com os amigos, naturalmente 
com um profundo sofrimento. 
Há dias, o Zé Maria esteve cá e 

eu estava com dores grau 10, 
o máximo. Viu-me debilitado 
e sei que fi cou em baixo.
Lux – Como é que a sua mãe 
lida com a sua doença?
M.F. – Ela já perdeu um fi lho. Por 
isso, acho que sofrerá, mas não 
demonstra. Tem 75 anos, fuma 
três maços de cigarros por dia 
desde os 15. Mete-se no carro 
e vai para Trás-os-Montes so-
zinha. Joga bridge e canasta 
com as amigas. Ela não nos 
liga, nós é que lhe ligamos para 
saber se ela está viva. Educou-
-nos na base do: “Não se quei-
xem, levem a vossa vida para a 
frente. Não há problemas sem 
solução.”
Lux – Abordam-no muito sobre 
o cancro. Que outros temas 
procuram discutir consigo?
M.F. – Na esfera íntima, a área do 
esotérico, do sentido da vida. 
Ontem, o CEO de uma gran-
de empresa nacional mandou-
-me um email a dizer: “Manel, 
cheguei ao topo, não tenho os 
fi lhos em casa, não tenho moti-
vação. O que posso fazer que 
me dê um sentido à vida?”
Lux – O que respondeu?
M.F. – Disse-lhe que podia abra-
çar a causa política, criar um 
projeto social, associar-se a um 
já existente. Podia criar um blog 
sobre a sua aprendizagem. 



Fruto das suas viagens, 
“por 60 e tal países”, 
sabe falar seis línguas. 

Diz que uma “vida boa” 
consiste em “conhecer 
pessoas inteligentes”

 “Experimentei as drogas todas, 
rigorosamente todas. 

Nunca me viciei em nenhuma„ 
Lux – A frustração é o mal des-
tas gerações?
M.F. – Excluindo o grupo que 
passa difi culdades económicas 
(em casa onde falta comida, 
não há questões existenciais), 
sim. A maioria da burguesia 
nacional vive de forma seme-
lhante, procura a conformida-
de, não o seu próprio caminho. 
Lux – Isso passa por as ambições 
serem demasiado pequenas? 
M.F. – A razão é o nosso modelo 
de ensino. Basicamente, dize-
mos aos miúdos: “Se estudares 
e tiveres boas notas, podes 
ter muitas coisas.” Não lhes 
dizemos: “Se estudares e fores 
bom aluno, podes mudar o 
mundo, podes construir um 
mundo melhor, ser mais feliz 
pelo bem que fazes.”
Lux – É isso que tenta ensinar 
aos seus fi lhos?
M.F. – Falhei completamente. Di-
zia-lhes: ‘Parem de estudar, vão 
para a Austrália fazer surf, vão 
namorar brasileiras, vão apanhar 
laranjas para Valência!’ Não con-
segui, porque a pressão é muito 
grande. Adorava que um fi lho 

me dissesse: ‘Pai, vou a pé até 
Xangai. Não preciso de dinheiro.’
Lux – E se um deles lhe disses-
se: ‘Pai, vou a pé até à Síria’?
M.F. – Adorava! Bem, a Síria é um 
caso extremo... Por exemplo, 
eu fui ao Iraque no ano passado, 
ou há dois anos, mas odeio via-
jar. Acho uma atividade menor 
da humanidade. 
Lux – O que o irrita nas viagens?
M.F. – Passar no raio-x; as pes-
soas dão ‘puns’ nos aviões, a 
comida é péssima... Mas há sí-
tios onde gosto de ir, os mun-
dos que estão a desaparecer, 
onde ainda não há Citibank 
ou McDonalds. Em outubro, 
eu e o meu cunhado Peter va-
mos à República Democrática 
do Congo, se a saúde o permi-
tir. Ele vai pagar-me a viagem. 
É esse tipo de mundo que me 
interessa. Onde, um dia, o ca-
pitalismo triunfará.
Lux – É engraçado falar no ca-
pitalismo com esse tom pejo-
rativo. Em criança, queria ser o 
homem mais rico do mundo... 
M.F. – Queria... Fui um empre-
sário bem-sucedido durante 



15 anos. Vivi uma boa vida, 
até à suspensão da minha em-
presa, no ano passado. Quando 
fui despedido pelo Dr. Pinto 
Balsemão, do jornal A Capital, 
há 17 anos, comecei a pensar 
muito nas temáticas do Eu. 
Nunca fui um empreendedor 
de lagostas, relógios e roupas 
de marca. O que me encanta é 
o desenvolvimento de produtos 
novos, ajudar pessoas a lança-
rem as suas empresas. 
Lux – Até que ponto a suspensão 
da sua empresa mexeu consigo?
M.F. – Os fracassos pesam na 
nossa vida. Depois, a empresa 
fechou com dívidas a terceiros 
e como eu tenho um perfi l com 
maior capacidade de gerar o 
ódio, rapidamente se juntou um 
grupo de pessoas que vieram 
atrás de mim para me fazer mal. 
Foi um tempo difícil, mas vivo 
de consciência tranquila.
Lux – Voltemos às viagens. Dizia 
que viajar o irrita, mas, aos 19 

anos, fez uma viagem pela Eu-
ropa que disse ter sido um mo-
mento de viragem na sua vida. 
M.F. – Ganhei uma sensação de in-
vulnerabilidade, de super-homem. 
Lux – Qual o episódio que mais 
o marcou?
M.F. – Tantos… O mais romântico 
foi talvez uma boleia, algures em 
Itália. Para um tipo num carrão. 
Contei-lhe que andava sem di-
nheiro, que ia fazer as vindimas 
para depois fazer umas férias… 
Ele achou a história extraordiná-
ria e perguntou-me se me im-
portava de ir jantar a casa dele. 
Assim que cheguei, pergun-
ta-me se quero tomar banho. 
A mulher pega na minha roupa 
e põe tudo a lavar e secar. 
O jantar era absolutamente di-
vinal, umas massas, um vinho…
[fecha os olhos, como que a sa-
borear]. Estava no céu! O tipo 
foi fazendo perguntas, os miúdos 
tinham 16, 17 anos e estavam 
boquiabertos. No fi m, tinha san-

Sempre que 
passa na Igreja 

da Nossa 
Senhora da 
Encarnação, 
em Lisboa, 
aproveita 
para rezar 

e conversar 
com o padre 
João Seabra, 
sobre tudo

 “Vi o bruxo meter um gancho 
na garganta e tirar um tumor„



Na Farmácia Andrade, 
é cliente habitual. É onde 
procura aliviar a dor. “Isto 
não é sempre a sorrir. Um 

cansaço extremo matou-me 
nos últimos dois dias”

 “As mulheres 
tornam-se anjos 
nos momentos 

difíceis. A Helena 
é uma fonte 

de esperança„

 “No meu funeral, 
não quero fl ores 

nem pessoas 
vestidas de 

preto. Isso está 
tudo escrito„ 

des e garrafas de sumo prepa-
radas. Deu-me vinte mil liras [20 
euros] e dois maços de cigarros, 
que foram ótimos para a troca.
Lux – Nunca fumou…
M.F. – Cravava uns cigarros, 
quando era novo.
Lux – Teve uma juventude louca?
M.F. – Olhando para a dos meus 
colegas, foi provavelmente a 
mais alucinada de todas. 
Lux – Era um bom vivant.
M.F. – Era, no sentido clássico 
do termo. Era péssimo a gerir 
as prioridades. Para perceber a 
minha vida, tem de saber que 
fui um aluno brilhante até ao fi m 
do liceu. Lia Tolstoi, Proust, Júlio 
Verne, mas tinha uma vida muito 
só: depois do 25 de abril, eu e 
os meus irmãos separámo-nos 
pelas várias casas da família.
Lux – Quantos irmãos tem?
M.F. – Éramos quatro. O meu 
irmão morreu de cancro no ano 
passado… [fecha os olhos e 
murmura: ‘Faz-me falta o meu 
irmão…’] Onde é que íamos?
Lux – Dizia-me que era muito só.
M.F. – Era tímido, não me arran-
java, era incapaz de me aproxi-

mar das miúdas. Depois, um dia, 
saí à noite com um amigo da 
faculdade, bebi dois gin tónicos 
e, de repente, estava a dançar 
Doors e as miúdas vinham falar 
comigo. Eu gaguejava, era um 
foleiro, com calças à boca de 
sino. Quando descobri os praze-
res dos beijos e do sexo, as mi-
nhas prioridades alteraram-se. 
E perdi-me com uma cambada 
de excessos de substâncias, de 
álcool, de jogo.
Lux – Como é que aborda o tema 
‘drogas’ com os seus fi lhos?
M.F. – Tenho uma postura algo 
chocante, porque acho que as 
drogas não fazem mal. Fazem 
mal quando as pessoas as pro-
curam porque são infelizes, são 
gordas, são vítimas de violência. 
Experimentei as drogas todas, 
rigorosamente todas… Nunca 
me viciei em droga nenhuma. 
Lux – O que acha que impediu 
que se viciasse?
M.F. – Uma vida boa, uma vida que 
queria viver e da qual isso não 
fazia parte. A minha vida passava 
por estar com os meus amigos, 
ir à praia, fazer surf, namorar.

Lux – Como é que aborda isto 
com os seus fi lhos?
M.F. – Disse-lhes o que pensava 
e que, se experimentassem 
alguma coisa, não o fi zessem 
sozinhos, que tivessem cuidado. 
Que, se fumassem o terceiro 
‘charro’ numa semana, esta-
riam a cair na dependência, e 
que podiam falar sempre co-
migo. Mantemos um controlo 
apertado sobre aquilo que são 
‘fatores de alarme’.  
Lux – Começámos por falar so-
bre os seus diálogos com Deus. 
Fala muito também com o pa-
dre João Seabra. Essas con-
versas funcionam como uma 
espécie de terapia?
M.F. – Um bocadinho, porque 
têm efeitos terapêuticos. Um dia 
questionava-me como é que 
Deus me tinha dado a mim tanta 
fé e como é que as outras pes-
soas, sem fé, vivem esta questão 
do cancro. Ele dizia que Deus 
escolhe a quem tem de dar a fé, 
que eu sou um escolhido. Isso 
deu-me tranquilidade. Falamos 
sobre todos os temas: a vida, 
a morte, os fi lhos, o pecado. 

Lux – Ele teve alguma infl uência 
na escrita deste livro?
M.F. – Não. É um guia para doen-
tes e para quem lida com eles. O 
meu objetivo é evitar que as pes-
soas andem tanto atrás de mim. 
Leiam o livro. Se fi carem com dú-
vidas, contactem-me. É frustrante 
não poder atender toda a gente. 
Lux – Objetivos de vida que 
mudaram nos últimos tempos?
M.F. – Não tenho muitos obje-
tivos de vida. Quer dizer, há a 
viagem ao Congo. Quero lançar 
a minha plataforma de formação 
online (www.manuelforjaz.com), 
quero que o programa da TVI 
seja bem sucedido. Estou numa 
fase de refl exão sobre como é 
que vou planear a minha vida 
nestas circunstâncias. Faço pla-
nos a cinco anos, não faço pla-
nos? Vou vivendo os dias, mais 
do que pensando o futuro, mas 
não é por medo. É porque, de 
facto, fui privilegiado por uma 
vida completa… ■

texto Vanessa Barros Cruz (vanessacruz@lux.
masemba.com)  fotos João Cabral  produção 

Xandinha Jardim  maquilhagem Jordana Carraça  
agradecimentos Pastelaria Benard, Bertrand, 

Belcanto, Farmácia Andrade e Solar do Loreto



Paparazzo denuncia 
affair entre o presidente 

e BEYONCÉ e horas depois 
diz que estava a brincar

 Intensifi cam-se os 
rumores de crise 
entre MICHELLE 

e BARACK OBAMA

Pascal Rostain (em cima, à direita) afi rmou que 
Obama e Beyoncé têm um affair. Publicamente, 

Michelle já não disfarça o mal-estar do casal

“E
la é amiga da mi-
nha mulher. Pois 
é, pois é. Mas vive 
dando em cima 
de mim. Enfim, 

enfi m. Ainda por cima é uma 
tremenda gata. Pra piorar minha 
situação. Se fosse mulher feia 
tava tudo certo. Mulher boni-
ta mexe com meu coração...” 
Quem o diz, ou melhor, canta, 
é o brasileiro Seu Jorge, mas o 
assunto é um velho cliché na 
relação entre um casal e o ‘fan-
tasma’ da melhor amiga da mu-
lher. Neste caso, os protago-
nistas são verdadeiras estrelas 
planetárias. O casal, Michelle e 
Barack Obama, é presidencial. 
A amiga da mulher, Beyoncé, é 
uma estrela sexy. Foi no início 
desta semana que um conhe-

cido paparazzo francês, Pascal 
Rostain, numa entrevista à rádio 
francesa Europe 1, avançou que 
o presidente norte-americano 
e Beyoncé teriam um affair. 
Segundo Rostain, que divul-
gou o romance entre Nico-
las Sarkozy e Carla Bruni, o 
jornal Washington Post esta-
ria a preparar um artigo sobre 
o tema, cuja publicação teria 
lugar nos próximos dias. A no-
tícia foi desmentida de imedia-
to pela publicação norte-ame-
ricana e, poucas horas depois, 
o próprio paparazzo confes-
sou ao Figaro “tratar-se de 
uma brincadeira”. Para muitos, 
de mau gosto. A verdade é que 
a revelação em França (ainda a 
recompor-se do caso Valérie-
-Hollande-Julie) veio intensifi car 

os rumores, que já circulam há 
semanas, de que Michelle e 
Barack Obama estarão a cami-
nho do divórcio. Aliás, recen-
temente, o National Enquirer 
afi rmou que o casamento de 
21 anos do casal presidencial 
estaria à beira do fi m porque 
Barack Obama teria sido infi el à 
mulher, com a ajuda dos servi-
ços secretos. Agora, o supos-
to affair com Beyoncé, grande 
amiga da primeira-dama norte-
-americana, volta a pôr lenha na 
fogueira. Desde que o casal 
Obama chegou à Casa Bran-
ca, há quase seis anos, Beyon-
cé e o marido, o cantor e pro-
dutor Jay-Z, têm sido presença 
assídua nos grandes momen-
tos do clã presidencial. Ainda 
recentemente, por ocasião do 

50.º aniversário de Michelle, a 
17 de janeiro, o casal marcou 
presença na festa, e a cantora 
terá atuado para os amigos da 
primeira-dama. A relação entre 
Michelle e Beyoncé é tão pró-
xima que a cantora foi um dos 
braços-direitos da mulher do 
presidente norte-americano na 
campanha que ambas desen-
volveram contra a obesidade, 
em maio de 2012. Na altura, 
em entrevista ao programa 
“Good Morning America”, 
da ABC News, Michelle não 
poupou elogios à cantora: “Sou 
louca por ela”, disse. Do ou-
tro lado do Atlântico, parece 
que ninguém deu crédito à 
‘brincadeira’ do paparazzo 
francês, e o assunto até foi tema 
de chacota nas páginas de 



Selfi e de Obama com a 
primeira-ministra dinamarquesa 
foi a gota de água para Michelle

conhecidos jornalistas nas re-
des sociais. A verdade é que, 
segundo muitos artigos sobre o 
tema, as fotos de Beyoncé e de 
Jay-Z, antes abundantes, foram 
retiradas do site da Casa Bran-
ca. Segundo o National Enqui-
rer, Michelle Obama, ainda não 
refeita da famosa selfi e que o 
marido tirou com a primeira-mi-
nistra dinamarquesa, Helle Thor-
ning-Schmidt, por ocasião das 
cerimónias fúnebres de Nelson 
Mandela, em dezembro passa-
do, na África do Sul, está ma-
goada com o comportamento 

e as traições do marido. Ainda 
segundo a mesma publicação, a 
primeira-dama não tem intenção 
de se separar do marido até este 
terminar o mandato. Fontes anó-
nimas da Casa Branca garantem 
que o casal dorme em quartos 
separados. De acordo com o 
National Enquirer, Barack Oba-
ma deverá regressar ao Hawai, 
onde nasceu, e Michelle perma-
necerá em Chicago, com as duas 
fi lhas do casal, Malia, de 16 anos, 
e Sasha, de 13. ■

O casamento de 21 anos estará prestes a terminar, mas 
Michelle só deverá deixar Obama no fi nal do mandato. 

A Casa Branca não comenta possível affair com Beyoncé 

texto Evelise Moutinho (evelisemoutinho@lux.
masemba.com)  fotos Getty Images e Arquivo Lux



O
livier Costa e Liliana Aguiar 
passaram o Natal juntos, 
no Dubai. Desde en-

tão, tornaram-se inseparáveis 
e, no dia 5 de fevereiro, foram 
vistos às compras no Oeiras 
Parque. Na caixa do hipermer-
cado, enquanto pagavam, mos-
travam uma relação de grande 
cumplicidade. A Lux sabe que 
Olivier, de 38 anos, e Liliana, de 
33, estão a viver um romance 
discreto, mas, contactado pela 
Lux, o empresário recusou prestar 
declarações. O empresário, que 
se separou há cinco meses, está 
a ultimar o divórcio de Ewa Ku-
bik. Já Liliana terminou em junho 
do ano passado uma relação 
conturbada com o ator José 
Carlos Pereira. Feliz e novamen-
te apaixonado, Olivier Costa 
encontra-se a viver intensamen-
te esta nova fase da sua vida 
pessoal.  ■

Empresário e 
apresentadora 

estão 
inseparáveis 

 OLIVIER 
COSTA 

e LILIANA 
AGUIAR 
vivem 

romance 
discreto 

 Olivier Costa, de 38 anos, 
manteve uma relação 

durante mais de 12 anos 
com Ewa Kubick de quem 
se separou há cinco meses. 

Reencontrou o amor ao lado 
de Liliana Aguiar, de 33 anos

fotos Arquivo Lux



Em cima, Cristiano Ronaldo a apagar o bolo de aniversário 
com Cristianinho. À esquerda, o jogador com o fi lho 

e a namorada, a modelo russa Irina Shayk, 
e com o cantor angolano Anselmo Ralph

Q 
uatro dias depois 
de ter completado
29 anos, Cristiano 
Ronaldo reuniu os 
amigos e a família 
numa festa priva-

da que decorreu no Reebok 
Sports Club La Finca, em Madrid. 
Uma comemoração à qual não 
faltaram os irmãos e a mãe do 
jogador português, o filho, 
Cristianinho, a namorada, Iri-
na Shayk, e quase todos os 
jogadores do Real Madrid, como 
Pepe, Fábio Coentrão e a mu-
lher, Andreia, e Sergio Ramos. 
Kátia Aveiro subiu ao palco e 
brindou os convidados com um 

espetáculo musical, terminando 
a noite em dueto com o can-
tor angolano Anselmo Ralph. 
Num ano memorável, em que 
ganhou a  sua segunda Bola de 
Ouro, Ronaldo soprou as velas 
do bolo de aniversário com o 
fi lho. As fotos publicadas nas 
redes sociais mostram ainda a 
grande cumplicidade existente 
entre Irina Shayk e Cristianinho. 
“Foi fabuloso celebrar o meu 
aniversário com os meus ami-
gos e a minha família. Diverti-
-me muito”, escreveu mais tarde 
o jogador no Facebook. ■

texto Natália Ribeiro (nataliaribeiro@lux.
masemba.com) fotos D.R. e Arquivo Lux 

O melhor jogador do mundo 
reuniu os amigos e a família 
numa festa de aniversário 

privada em Madrid

 CRISTIANO RONALDO   
comemora 29 anos



Em cima, a manequim 
e o jogador com uma amiga. 
À esquerda, em cima, Irina 
Shayk com a amiga Elena 

Isakova e, em baixo, Andreia 
Coentrão com Kátia Aveiro, 
que cantou durante a festa. 
Cristiano Ronaldo fez anos 

no dia 5 de fevereiro

 Kátia Aveiro 
terminou a 

noite a cantar 
um dueto 

com o angolano 
Anselmo Ralph

 “Foi fabuloso 
celebrar o meu 

aniversário 
com os meus 
amigos e a 

minha família. 
Diverti-me 

muito„ 
Cristiano Ronaldo 

no Facebook



 Familiares 
e amigos 

choram a morte 
do ator, vítima 
de overdose

Cerimónia 
íntima 

no adeus 
a PHILIP 

SEYMOUR 
HOFFMAN

D
e mãos cruzadas, 
postura contraí-
da, Cooper, de 10 
anos, via as lágrimas 
correrem-lhe pelo 

rosto. Ao lado, a irmã Tallulah, 
de 7, agarrava-se à mãe, Mimi 
O’Donnell, aos soluços. Só a 
mais nova, Willa, de 5 anos, 
parecia não ter noção que 
estava a despedir-se do pai. 
Philip Seymour Hoffman foi 
a enterrar, no passado dia 7, 
num dia frio, ainda que soa-
lheiro, em Nova Iorque. 

O funeral decorreu na igre-
ja de Santo Inácio de Loiola, 
à porta fechada, não fosse o 
ator um defensor da sua esfera 
privada. Colegas e amigos do 
mundo do espetáculo junta-
ram-se à família no adeus do 
ator, que morrera no dia 2, aos 
46 anos. Foi o amigo David 
Bar Katz quem o encontrou, 
sem vida, no chão da casa de 
banho da sua moradia em West 
Village, com uma seringa no 
braço. Causa da morte: overdo-
se de heroína. O vencedor de 

Em cima, uma imagem de 
arquivo do ator. Em baixo, 

a sua mulher de há 15 
anos, Mimi O’Donnell, com 

os três fi lhos de ambos, 
Willa, Tallulah e Cooper, 

Meryl Streep, e Ben Stiller



um Óscar de Melhor Ator pelo 
fi lme “Capote” recaiu há um ano, 
depois de quase duas décadas 
sóbrio. “Estamos devastados 
com a perda do nosso amado 
Phil e agradecemos o amor e 
apoio incondicional que temos 
recebido”, fez saber a família 
através de comunicado. Entre 
os artistas, somavam-se os elo-
gios ao ator “com um talento 
gigante”, como disse Tom 
Hanks. Todos planeiam nova 
cerimónia de despedida ain-
da para este mês. Hoffman foi 
nomeado para quatro prémios 
da Academia e três vezes para 
os Tony Awards. O seu último 
papel foi na série de filmes 
“Hunger Games”. ■

Hoffman foi 
encontrado 
morto, com 

uma seringa no 
braço, no chão 
de sua casa. 

Tinha 46 anos

texto Vanessa Barros Cruz (vanessacruz@lux.
masemba.com)  fotos E-Press Photo e Reuters

 O sofrimento da família na altura do adeus ao ator. 
Em baixo, Cate Blanchett com o marido, o guionista 

australiano Andrew Upton, a atriz Amy Adams, 
e Justin Theroux, noivo de Jennifer Aniston



panorama

Luxo no subsolo de Paris  
Paris está cheia de estações de metro abandonadas 
há décadas. Agora, houve quem se lembrasse 
de lhes dar vida. Pelo menos, é essa a ideia 
de Nathalie Kosciusko-Morizet, candidata 
às eleições autárquicas da ‘cidade-luz’, que está 
a trabalhar com a dupla de arquitetos Manal Rachdi 
e Nicolas Laisné com o objetivo de recuperar 
as estações de metro fantasma da capital francesa. 
Os primeiros esboços já foram divulgados 
e são verdadeiramente surpreendentes. Piscinas 
subterrâneas, magnífi cos restaurantes, auditórios, 
teatros, galerias e clubes noturnos são algumas 
das ideias sugeridas pelos arquitetos.     

Debaixo 
da saia 

de Marilyn
A estátua gigante 

de Marilyn Monroe na 
cidade de Chicago, 

nos EUA, foi sempre 
muito criticada 
e chegou a ser 

considerada uma das 
piores peças de arte 

pública. A verdade 
é que há quem 

lhe dê utilidade. 
Em dias de chuva, 

os turistas que por ali 
passeiam costumam 

abrigar-se debaixo 
da saia da versão 
gigante da atriz, 
na famosa pose 
tirada do fi lme 

“O Pecado Mora 
ao Lado”, que fi cou

para a história. 

Um doce de Papa
Foram precisas 1,5 toneladas de cacau e 30 dias para concluir a estátua 
do papa Francisco. A ideia partiu do chocolateiro Mirco della Vecchia, 
um mestre na arte de esculpir chocolate, que ofereceu a Francisco 
uma estátua sua em tamanho real, confecionada com a ajuda 
dos seus alunos. Sem deixar de, antes, provar um pedaço da obra 
de arte, Francisco decidiu doar o chocolate à Caritas de Roma.

Lu
sa

D.
R.



“Toda a Gente Me Diz Isso”DESTAQUES TV

“ABAIXO O AMOR”
Canal Hollywood, sexta-feira, 
14, 16h30
Nesta comédia romântica de 
Peyton Reed, Barbara Novak 
(Renée Zellweger) é uma jo-
vem escritora do interior dos 
EUA que ‘aterra’ em Nova Ior-
que em plena década de 60. 
Autora do best-seller que dá 
nome ao fi lme, Novak acre-
dita na liberdade sexual para 
todas as mulheres. Quem pa-
rece incomodado com isso é 
Catcher Block (Ewan McGre-
gor), que quer, dê lá por onde 
der, provar que, como todas 
as mulheres, Barbara procura 
um amor verdadeiro e deseja 
formar uma família…

“BAIRRO ALTO”
RTP2, sábado, 15, 22h00
Um espaço de conversa com 
fi guras que têm algo para 
dizer sobre si e sobre o que 
fazem. José Fialho Gouveia 
entrevista artistas, ensaístas, 
cientistas, gente da moda e 
do espetáculo, do pensamen-
to e da ação, portugueses e 
estrangeiros. Um face a face 
com ritmo e sem mesa.

“CHEFS’ ACADEMY KIDS”
RTP1, sábado, 15, 22h15 
Oito alunos entram na maior 
escola nacional de cozinha 
para crianças, acompanhados 
pelo diretor, o chef Cordeiro, 
e pelos professores, os chefs 
Kiko, Henrique Sá Pessoa e 
Joana Biscaya. As crianças vão 
despertar para o prazer de 
cozinhar, desenvolver as suas 
capacidades para confecionar 

A girafa da polémica 
“Vergonhoso” e “doentio”. É desta forma que o mundo 

está a noticiar a atitude do diretor do Jardim Zoológico de 
Copenhaga, que decidiu mandar sacrifi car uma girafa 

saudável, de apenas dois anos, por esta não ter “património 
genético interessante”. Depois de morta, a girafa foi esfolada 
perante uma plateia de visitantes, incluindo crianças, e servida 
como alimento aos outros animais do zoo. Nas redes sociais 
circula já uma petição a exigir a demissão do diretor do zoo, 

até porque havia outros parques disponíveis para receber 
a pequena girafa, que ninguém conseguiu salvar. 

alimentos e aprender a gostar 
da alimentação equilibrada. 
Tudo isto com muita alegria 
e brincadeira à mistura.

“COMBOIO NOTURNO 
PARA LISBOA”
TVCINE2, domingo, 16, 
18h05
Realizado por Bille August, 
o fi lme conta a história de 
Raimund Gregorius, um pro-
fessor que vive em Berna, na 
Suíça, cuja monótona e bem 
organizada vida é interrom-
pida por um acontecimen-
to insólito: inesperadamen-
te, o discreto professor tem 
em mãos um livro em que 
consta um profundo traba-
lho de Amadeu Prado, um 
médico português, revolu-
cionário e fi lósofo, e dois 
bilhetes de comboio com 
destino a Lisboa.

“VALE TUDO”
SIC, domingo, 16, 21h45
Depois de “Factor X”, João 
Manzarra continua de pedra 
e cal nas noites de domingo, 
agora com o regressado 
“Vale Tudo”, que mantém as 
participações de César 
Mourão, Inês Castel-Branco 
e Rui Unas, entre outros, e 
lança o estreante João Paulo 
Rodrigues, recém-chegado 
à SIC. O humor está em alta 
nos serões de domingo.

“MANCHESTER CITY 
X FC BARCELONA”
TVI, terça-feira, 18, 19h45
Os oitavos de fi nal da Liga 
dos Campeões arrancam 
com um duelo de gigantes, 
ambos candidatos à vitória 
da competição. O Barcelo-
na de Messi e Neymar vai a 
Inglaterra defrontar o Man-
chester City de Nasri e Touré. 

Re
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TOP 5 as mais votadas da semana
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OS VÍDEOS MAIS VISTOS EM LUX.PT
Um bebé de 2 anos mergulha e nada de forma incrível. 
Um coro de polícia faz sucesso a cantar “Get Lucky”. 
Ria-se com um original anúncio “espacial” a feijões.
Surpreenda-se com o resultado da junção de perfeitos 
desconhecidos em fotos cúmplices. Veja a inspiradora 
iniciativa criada para assinalar o Dia Internacional 
das Pessoas com Defi ciência. Conheça o incrível bebé 
que domina como ninguém a arte do skate.

PRÉMIOS 
PERSONALIDADES 
FEMININAS LUX
Escolhidas pelos 
leitores da revista e
em Lux.pt, as mulheres 
que marcaram 2013.

PAPARAZZO DIZ 
QUE ROMANCE DE 
BARACK OBAMA E 
BEYONCÉ ERA PIADA
Pascal Rostain 
largou uma bomba 
ao apontar o affair.

AOS 45 ANOS, 
STEPHANIE 
SEYMOUR ASSINA 
PELA ESTÉE LAUDER
A top model 
dos anos 90 
regressa à ribalta.

MORTE ANUNCIADA 
DE GIRAFA BEBÉ 
CRIA POLÉMICA
O Zoo de Copenhaga 
desmembrou o animal 
à frente de crianças, 
e deu-o aos leões.

IRINA SHAYK APOIA 
JOGOS OLÍMPICOS 
DE FORMA OUSADA
A namorada 
de Ronaldo mostrou 
o seu “fato de banho 
olímpico especial”. 

ANIVERSÁRIOS 
EM DESTAQUE
Cristiano soprou 
as 29 velas ao 
lado do fi lho. 
Diana Chaves 
festejou os 2 anos 
de Pilar. Simone 
de Oliveira 
comemorou o 
76.º aniversário. 

SEMANA DA 
MODA DE 
NOVA IORQUE
Veja os desfi les 
das coleções para 
o outono/inverno 
de 2014. 



N
um antigo armazém 
da Rua do Almada, 
em plena Baixa do 
Porto, Rita Almada 
e o marido, Nuno 

Pedrosa, criaram um novo espa-
ço, o Workshops Pop Up, que 
reúne 19 pequenas lojas de 
várias marcas, em open space. 
Apesar da grande variedade 
de propostas, o projeto é mais 
vocacionado para a degusta-
ção e a gastronomia, e todos 
os fi ns de semana promoverá 
workshops nesta área. O cocktail 
de inauguração contou com 
a presença de muitas caras 
conhecidas da cidade. “É 
um espaço em que tentamos 
criar experiências, uma ex-
periência de compras e uma 

RITA ALMADA 
e NUNO PEDROSA 

inauguraram 
o Workshops Pop Up, 
novo polo comercial 

na Baixa do Porto

O projeto reúne 
19 pequenas lojas 
de várias marcas

“É um espaço 
em que 

tentamos criar 
experiências„ 

Rita Almada

À esquerda, Nuno Pedrosa com 
Rita Almada, e Maria Cerqueira Gomes 
com o pai, Manuel Cerqueira Gomes. 

Em baixo, Nuno Azevedo 
e Guiomar Machado. À direita, 

Alexandra Antunes e Carlos Daniel



experiência de workshops de 
culinária, principalmente”, expli-
cou Rita à Lux. “Quisemos criar 
sinergias e ter várias marcas e 
pessoas que se associassem a 
nós. Vai ser um local de eventos, 
onde estaremos sempre a mu-
dar as lojas. Pretende-se que as 
pessoas venham várias vezes à 
loja, porque ela vai estar sempre 
a mudar”, acrescentou. Raquel 
Prates conheceu Rita quando 
tinha 17 anos. A primeira apre-
sentava o “Portugal Radical”, 

Em cima, Paulo Azevedo, e Mário Ferreira e Paula Paz Dias com Fernando Póvoas. 
À esquerda, Nuno Pedrosa, o DJ de serviço. Em baixo, Sónia Araújo e Vítor Martins, 

e Raquel Prates com Rita Almada

“Um espaço 
interessantíssimo 

e variado„ 
Fernando Póvoas



da SIC, e a segunda o “Sem 
Limites”, da RTP. Desde então, 
fi caram amigas. Raquel trouxe 
para este novo espaço a sua Up 
Boutique, com acessórios de 
novos criadores. “Curiosamente, 
temos vindo a fazer projetos 
em paralelo e, de uma forma 
curiosa e quase inevitável, temo-
-nos cruzado em alguns deles. 

Quando surgiu esta hipótese, 
voltámos a trabalhar juntas”, 
disse. Maria Cerqueira Gomes 
estava rendida à ideia: “A Rita 
é superempreendedora. Já fez 
um bocado de tudo e sabe rela-
cionar-se com as pessoas e tratá-
-las bem. Portanto, isto tem tudo 
para funcionar!”, concluiu. ■

Em cima, Miguel Vieira com Rita Almada, e Branca Máximo Rodrigues, Helena Silva e Zaida Mendes num momento 
de boa disposição. Em baixo, Rosa Maria e Eugénio Campos, e Alda Almeida com o fi lho, José Miguel Amorim

“O conceito 
é bom 
e a loja 
é muito 
bonita„ 

Sónia Araújo  texto Rodrigo Ferreira  fotos Álvaro C. Pereira



7 dias 

Papa Francisco lei-
loou a Harley-Da-
vidson que lhe foi 
oferecida no 110.º 
aniversário da marca. 
O Sumo Pontífi-
ce nunca conduziu 
a mota, uma Dyna 
Super Glide, mas au-

tografou-a no depósito de combustível. 
A Harley foi licitada por 241 500 euros, 
e o valor foi inteiramente doado pela 
Santa Sé à Caritas de Roma, que vai usar 
o dinheiro para renovar um edifício que dá 
apoio aos sem-abrigo da capital italiana.

Amanda Knox foi 
convidada para fazer 
um filme porno-
gráfi co. A estudan-
te norte-americana, 
que voltou a ser jul-
gada e condenada 
pelo assassinato da 
britânica Meredith 

Kercher, recebeu a proposta da Monarchy 
Distribution, uma produtora de fi lmes para 
adultos que lhe ofereceu cerca de 15 mil 
euros. O fundador da companhia, Michael 
Kulich, fez o convite por e-mail e escreveu: 
“Como já deve ter lido, é consensual que 
toda a gente a acha boazona.” Deixan-
do claro que Knox teria toda a liberdade 
para escolher as cenas de sexo e a “estrela 
porno” com quem iria contracenar, acres-
centou: “Esta é uma ajuda única para pagar 
as custas judiciais da sua nova condenação 
e para investir nos estudos.”  

Selena Gomez es-
teve internada num 
centro de reabilitação. 
Segundo amigos, 
a atriz e cantora, 
de 21 anos, culpa 
a atribulada relação 
com o ex-namorado, 
o cantor Justin Bie-

ber, para a necessidade de procurar aju-
da. Selena deu entrada num centro do 
Arizona, nos EUA, que cura pessoas que 
“lutam contra traumas emocionais ou 
problemas de dependência”. Apesar 
de não querer entrar em pormenores, o 
representante da atriz confi rmou: “Sele-
na passou, voluntariamente, um tempo na 
clínica Meadows, mas não foi por abusos de 
drogas.” A explicação surgiu após os rumo-
res de que a atriz consumia marijuana sem-
pre que estava com Bieber, mas um amigo 
afi rmou: “Ela precisava de sair de cena, 
de se afastar das polémicas e de se 
concentrar em si própria. Agora está 
feliz, saudável e pronta para o trabalho.”

Carvalho da Silva 
foi hospitalizado. 
O ex-líder da CGTP 
foi internado no 
Hospital de São 
José, em Lisboa, no 
dia 7 de fevereiro, 
devido a complica-
ções pulmonares, e 

fi cou sujeito a repouso absoluto e medica-
ção específi ca. O sociólogo, de 65 anos, 
apresentava sinais de cansaço há algum 
tempo, mas o seu estado de saúde piorou 
no dia em que foi hospitalizado. Secretário-
-geral da CGTP durante 25 anos, Carvalho 
da Silva é professor da Universidade 
Lusófona e coordenador do polo de 
Lisboa do Centro de Estudos Sociais da 
Universidade de Coimbra.

Olga Diegues está 
grávida de uma me-
nina. A atriz, de 32 
anos, e o marido, 
João Ramalho, serão 
pais pela segunda 
vez em maio. A viver 
em Angola com a 
família, Olga tencio-

na regressar em Portugal em abril, uma vez 
que quer que a fi lha nasça no Porto, para 
poder estar perto da sua família nos pri-
meiros tempos. A atriz está casada desde 
2010 com João Ramalho, com quem na-
morou durante cerca de 11 anos. O casal 
já tem uma fi lha, Maria, de 2 anos e meio.

Jay Leno despediu-se 
da apresentação 
de “Tonight Show”. 
Depois de 22 anos à 
frente do programa, 
o apresentador foi 
subst i tu ído por 
Jimmy Fallon. Para 
terminar com chave 

de ouro a sua passagem pela NBC, Leno, 
de 63 anos, viu vários famosos passarem 
pelo estúdio para o homenagear. Oprah 
Winfrey, Billy Crystal e Sheryl Crow não 
faltaram à última noite do apresentador. 
No fi nal, Leno brincou: “Quando come-
cei a apresentar, a marijuana era ilegal e 
podia-se fumar cigarros em todo o lado.” 
Despediu-se citando Johnny Carson: 
“Desejo a todos uma boa noite!” 

Dotzen Kroes vai ser 
mãe pela segunda 
vez. A manequim 
da Victoria’s Secret 
deu a notícia no 
Instagram, com uma 
imagem sua a pre-
to e branco, em que 
surge nua, de lado, 

para melhor se ver a barriga, e escreveu: 
“Feliz por anunciar que estamos grávidos”. 
A manequim, de 29 anos, já é mãe de 
Phyllon, um rapaz de 3 anos, fruto da relação 
com o DJ Sunnery James, com quem está 
casada desde 2010. Dotzen é uma das 
manequins mais emblemáticas da Victoria’s 
Secret e uma assumida opositora da extrema 
magreza que se vê no mundo da moda: “Não 
visto um número pequeno e já tive um fi lho. 
Se alguém insinuar que estou gorda, prefi ro 
recusar o trabalho. Sou saudável e feliz.”

Kiefer Sutherland 
recusa-se a ver os fi l-
mes e séries em que

 entra. Em entrevista 
ao programa “Satur-
day”, de Jonathan 
Ross, o ator, de 47 
anos, confessou que

 a última vez que viu 
um trabalho seu foi em 1986: o fi lme “Stand 
by Me”. “Estava a ver aquilo e a pensar: 
‘Não era assim que queria ter feito!’ A minha
namorada dizia-me que estava muito bem, 
e eu só pensava: ‘Preciso de arranjar outro
emprego!’” Kiefer, que se prepara para 
vestir mais uma vez a pele do agente
Jack Bauer, numa nova temporada de 
“24”, disse sobre a série: “Nunca vi, nem 
vou ver agora, mas sei o que vai acontecer, 
li o guião.” E, sobre o facto de estar mais 
velho: “Tenho de ser sincero. Estou um 
bocado mais lento. Tenho de ter cuidado 
a correr, para não rebentar um tendão...” 

Paul Walker deixou 
toda a sua fortuna à 
fi lha. Em testamento, 
o ator, que morreu, 
aos 40 anos, num aci-
dente de viação, em 
novembro, deixou 
a totalidade da sua 
fortuna, no valor de 

18 milhões de euros, a Meadow, de 15 anos, 
sua única fi lha. O ator de “Velocidade 
Furiosa” deixou escrito que será a sua 
própria mãe, Cheryl Walker, com quem 
Meadow irá viver, a tutora da fortuna da 
neta. Rebecca Soteros, mãe de Meadow, 
está feliz com a decisão. Há muito que a 
fi lha de Paul Walker se tinha mudado do 
Hawai, onde morava com a mãe, para a Ca-
lifórnia, para viver com o pai. Rebecca sabe 
que é lá que a neta quer continuar a viver.



H
á mais de três anos que Luís Onofre 
queria abrir a sua primeira loja em 
nome próprio. Acabou por apai-
xonar-se à primeira vista por um 
espaço de 70 metros quadrados e 

dois pisos, em plena Avenida da Liberdade, 
em Lisboa: “Esta loja é a concretização de um 
sonho. Diz-nos muito, a mim e à minha mulher, 
porque foi construído com muito esforço. 
As minhas coleções têm tido alguma evolução, 
no sentido de estarem cada vez mais vocacio-
nadas para o mercado de luxo, e a Avenida 
da Liberdade é o expoente máximo disso, 

 Em cima, à esquerda, Luís Onofre e a 
mulher, Sandra Cachide, e Judite Sousa; 

em baixo, José Eduardo Moniz com 
Gabriela Sobral, e Fernando Póvoas 

com Leonor Poeiras. Em cima, 
Isabel Megre e Maria João Salgado

LUÍS ONOFRE 
inaugura a sua 

primeira loja com 
um concorrido 

cocktail 

 “Este espaço é 
a concretização 
de um sonho„ 

Luís Onofre



 “Os sapatos são muito 
femininos e confortáveis„ 

Paula Lobo Antunes

 “O Luís Onofre 
é tão bom como o 

Louboutin e o Zanotti„ 
Júlia Pinheiro 

À esquerda, Jani Gabriel. Em cima, 
Júlia Pinheiro, e Jorge Corrula 

com Paula Lobo Antunes. À direita, 
Filipe Faísca e Maria João Bastos 



em Portugal. É a avenida por excelência na 
venda de produtos de luxo. Esta loja foi cria-
da com o intuito de internacionalizar o con-
ceito”, explicou o designer, no dia em que 
inaugurou o espaço, com um concorrido 
cocktail. “Sou completamente fã do Luís 
Onofre. Mais do que ser fã dos seus sapatos, 
o que acho extraordinário é a capacidade que 
ele teve de defi nir um estilo e de conseguir 
exportar o calçado português. De certa forma, 
o Luís foi pioneiro em termos de design, ao 
criar uma linha própria e ao conseguir vingar 
lá fora. Acho isso notável!”, disse Judite Sousa. ■

texto Natália Ribeiro (nataliaribeiro@lux.masemba.com)  fotos Ricardo Santos

Em cima, Margarida Prieto com Maria 
João Saviotti e a DJ Mary B, que animou 

o cocktail. Em baixo, Diana Pereira e Ruben 
Rua. À direita, a manequim Ana Sofi a, 

e a apresentadora Liliana Campos 
com o namorado, Rodrigo Herédia

 “O Luís tem o dom de ter 
calçado elegante para 
o dia a dia„ Joana Freitas



 “É muito 
importante 

para a marca 
abrir esta loja„ 
Joana Pinto da Costa 

À esquerda, Joana Freitas 
e Bárbara Taborda. Em cima, 
Joaquim Monchique, Sandra 

Cachide e Maria Rueff. À 
direita, Bárbara Elias e Nuno 
Graciano. Em baixo, Weza 
Silva, mulher do jornalista 
Luís Costa Branco, grávida 

de uma menina, e Joana Pinto 
da Costa com Filipe Pires



SARA MATOS e LOURENÇO 
ORTIGÃO reagem a boatos 

que insinuam um envolvimento 
entre a atriz e Pedro Teixeira

 Indiferente aos rumores, 
o casal mostrou-se 

muito unido e cúmplice

 “Estas notícias 
não vão mudar 
coisa nenhuma. 

A minha segurança 
é a mesma„ Lourenço Ortigão

Sara Matos e Lourenço Ortigão estiveram 
na inauguração da nova loja de Luís Onofre. O casal, 
que namora há quatro anos, mostrou que a relação 
continua de pedra e cal e indiferente aos rumores 



A protagonista da telenovela “O Beijo do Escorpião” 
não poupou carinhos ao namorado. Sara Matos 
diz que Lourenço é o mais romântico dos dois. 

“Eu sou mais romântico, mas, de repente, a Sara 
tem um rasgo e surpreende-me”, contrapõe o atorN 

o mesmo dia em 
que um blog insi-
nuava um envolvi-
mento de Sara Matos 
com Pedro Teixeira – 

que se separou recentemente 
de Cláudia Vieira –, a atriz e o na-
morado, Lourenço Ortigão, apa-
receram juntos na festa de inau-
guração da loja de Luís Onofre. 
Cúmplices, os dois garantem 
que o namoro de quatro anos 
continua de pedra e cal e indi-
ferente a rumores: “Não ligo 
nenhuma. Conheço muito 
bem o Pedro, é uma das pes-
soas de quem mais gosto. 
É um prazer para mim que a Sara 
tenha uma relação tão boa com 
ele. Em relação aos rumores, 
acho que são naturais. Hão de 
encontrar muitas vezes fotogra-
fi as deles, porque eles dão-se 
mesmo muito bem e ainda bem 
que assim é. Estes rumores 
surgiram porque eles fazem par 
romântico na novela e porque 
é público que se dão muito bem 
e estão muitas vezes juntos”, 

explicou Lourenço. O ator diz-se 
seguro: “O que defi ne a minha 
relação não é o lado público, 
mas o privado. Eu é que sei da 
minha relação, e sei perfeita-
mente o que acontece nela. 
Já prevíamos que uma coisa 
destas pudesse acontecer. 
A minha vida está exatamente 
igual ao que estava há uma 
semana, um mês ou um ano. 
Não mudou nada, e estas 
notícias não vão mudar coisa ne-
nhuma. A minha segurança é a 
mesma”, garante. Sara reage da 
mesma forma: “É perfeitamente 
natural surgirem estes rumores, 
visto que a separação da Cláu-
dia e do Pedro foi uma surpre-
sa para todos. É verdade que 
eu e o Pedro nos damos muito 
bem, ele é um dos meus melho-
res amigos. Sempre passámos 
muito tempo juntos, e mais ain-
da nesta novela. Por isso, acho 
perfeitamente natural que haja 
especulações”, disse. ■

 “Sempre passámos muito tempo 
juntos. Por isso, acho natural 

que haja especulações„ Sara Matos

texto Natália Ribeiro (nataliaribeiro@lux.masemba.com) 
fotos Ricardo Santos 



F
oi no dia 6 de feve-
reiro que Armando 
Baptista-Bastos apre-
sentou o seu novo 
l ivro, “Tempo de 

Combate”, no El Corte Inglés, 
em Lisboa. Numa sala repleta 
de amigos do escritor, foram os 
seus dois netos, Francisco, de 3 
anos, e Manuel, de ano e meio, 
que chamaram a atenção dos 
presentes. Enquanto o autor 
apresentava a obra, os netos 
chamavam por ele, e um deles 
chegou mesmo a interromper 
o discurso do avô, quando foi 
ao seu encontro e se sentou ao 
seu colo, fazendo as delícias 

da assistência. “Desculpem-me, 
é o meu neto Francisco”, disse 
o escritor, sobre o descendente 
mais velho. Palmas e risos 
encheram a sala nesse momen-
to de ternura entre avô e neto. 
“O livro é dedicado aos meus 
netos. Estes dois miúdos são a 
luz dos meus olhos. Tenho três 
fi lhos, que hoje em dia já são 
uns homens, mas não sabia que 
o sentimento de avô era com-
pletamente diferente do senti-
mento de pai. Ser avô mudou 
completamente a minha manei-
ra de ver o mundo, sem dúvi-
da”, comentou Baptista-Bastos, 
emocionado. Também a sua 

Netos de 
BAPTISTA- 
-BASTOS 

foram o centro 
das atenções 

no lançamento 
do novo livro 
do escritor

“Estes
 dois 

miúdos 
são a luz 
dos meus 

olhos„
Baptista-Bastos

À esquerda, Baptista-
-Bastos e a mulher, Isaura. 
À direita, em cima, Filipe 

Baptista-Bastos com 
a mulher, Margarida, 
e os fi lhos, Manuel e 

Francisco. À direita, Pedro 
Baptista-Bastos. Em baixo, 

Miguel Baptista-Bastos 
com o sobrinho Francisco



texto Sofi a Neves  
fotos Artur Lourenço

mulher, Isaura, sempre muito 
comovida durante a apresen-
tação do livro, foi alvo de inú-
meros elogios, por parte do 
antigo jornalista, ao longo do 
discurso, justifi cados com os 
54 anos de vida em comum: 
“Naturalmente, já li o livro. Sou 
sempre a primeira leitora de 
todas as obras do meu marido. 
Este livro marca uma época da 
nossa vida, um período que 
estamos a atravessar no nosso 
país. Portanto, é um livro atual 

e faz bem às pessoas lerem-no. 
São 54 anos de vida em comum, 
de maneira que já nos conhe-
cemos muito bem. Quando o 
meu marido diz algo, eu já sei 
o que ele quer dizer. Passá-
mos por muitas difi culdades e 
continuamos a passar, mas sem-
pre juntos, que é o mais impor-
tante. É na adversidade que, 
muitas vezes, singramos e cres-
cemos”, concluiu. ■

Baptista-Bastos com 
o neto Francisco, 

de 3 anos, durante 
a apresentação 

do seu livro

“O livro é dedicado 
aos meus netos„ Baptista-Bastos



F
oi com a palavra “Amor” 
e com uma montagem de 
várias fotografi as, entre 

elas a imagem de uma ecogra-
fi a, que Simão Sabrosa anun-
ciou no Twitter que vai ser pai 
de um rapaz. A viver um mo-
mento de grande felicidade, o 
jogador do Espanyol de Bar-
celona, de 34 anos, e Vanessa 
Aguiar Rebelo, de 32, esperam 
o primeiro fi lho em comum, 

ao fi m de quase dois anos de 
namoro. “Estamos muito feli-
zes. Ter um fi lho é maravilhoso 
e algo que queria muito. Quan-
do há amizade e cumplicida-
de numa relação, tudo é ainda 
mais maravilhoso”, disse Simão 
à Lux. Para o futebolista, o bebé 
que nasce no fi nal de junho 
será o terceiro. Do anterior 
casamento de doze anos com 
Filipa Valente, o jogador tem 

dois fi lhos, Mariana, de 13 anos, 
e Martim, de 10. “Eles já sabem 
e fi caram muito contentes. Gos-
tam muito da Vanessa e dão-se 
muito bem com ela. Vão ter um 
maninho para cuidar e já sabem 
que amor nunca lhes vai faltar. 
Há espaço para todos”, disse 
Simão, que não esconde estar 
a viver um momento muito feliz. 
Para Vanessa, que está grávida 
de 20 semanas e muito elegan-

te, o bebé, cujo nome ainda 
não está escolhido, será o 
segundo fi lho. A decorado-
ra de interiores já é mãe de 
Rodrigo, de 4 anos, fruto do seu 
anterior casamento, com o fute-
bolista Bruno Aguiar. “Estamos 
numa fase muito boa”, acres-
centou Simão, feliz com a sua 
relação e com o bebé que vem 
a caminho. ■

fotos D.R. e Arquivo Lux

 Vanessa Aguiar Rebelo e Simão Sabrosa estão juntos desde 2012. Em cima, o casal com Rodrigo, na altura com 3 anos, 
fruto do casamento de Vanessa com Bruno Aguiar, e a montagem de fotos que o futebolista partilhou nas redes sociais   

“Estamos 
muito felizes. 
Ter um fi lho é 
maravilhoso„ 

Simão Sabrosa

 Juntos há quase 
dois anos, SIMÃO 

SABROSA e VANESSA 
AGUIAR REBELO 

vão ser pais em junho    





fotos D.R.

destino lux

Phinda Rock Lodge, 
KwaZulu-Natal 
– África do Sul

Serenidade 
selvagem 

num cenário 
de cortar 

a respiração

As suites, com uma fabulosa vista sobre a vegetação abundante, não dececionam nenhum hóspede. Dispõem de um terraço 
privado e de uma piscina construída sobre um precipício. Algumas têm ainda um exótico duche ao ar livre



À primeira impressão, muito 
por culpa das paredes de 
cor ocre do resort, o Phinda 
Rock Lodge faz-nos lembrar 
uma tradicional hacienda 
mexicana. Mas ao olharmos 
bem para o exterior, as dúvi-
das desaparecem… Estamos 
em África. Para o provar 
basta apreciar a vegetação 
abundante e deixar-se en-
cantar pelas muitas espécies 
de animais selvagens que 
se encontram nas encostas 
circundantes. E, no meio da 
Natureza, o Phinda Rock 
Lodge. Com apenas seis sui-
tes, esculpidas numa encosta 
rochosa, o hotel proporciona 
ao hóspede a sensação 
de fazer parte de uma tribo 
isolada do resto do mundo. 
Suspensas sobre um verde-
jante vale, no topo de uma 
falésia, as suites oferecem 
intimidade e conforto para 
dias de tranquilidade e 
romance. Não há quem 
possa incomodar e, na me-
lhor das hipóteses, conte 
com uma amigável visita 
de um gineta, curioso animal
selvagem que povoa a 
região. Para desfrutar da 
magnífi ca vista, relaxe no 
terraço privado da suite 
ou na sua impressionante 
piscina, construída sobre
um precipício natural. Me-
lhor só mesmo tomar um 
refrescante duche ao ar 
livre, disponível em três 
das habitações, que lhe
garante a sensação de estar 
numa cascata privada, entre 
folhas tropicais e o canto de 
pássaros exóticos.
Preços: Quartos desde 
€452, por pessoa por noite.
Como ir: Voos, ida e volta, 
de Lisboa para Joanesburgo, 
a partir de €615, através 
de várias companhias. Até 
ao resort, pode fazer a via-
gem de avião ou por estrada.
Informações: http://www.
andbeyond.com

guia de viagem



BARBARA BUI. OUTONO/INVERNO 2013-2014

O inverno em tons de preto e dourado

moda
fotos Reuters



Para a estação outono/inverno 2013-2014, Barbara Bui, estilista francesa de origem vietnamita, 
revela-nos um inverno chique, quase todo pintado de preto. Exceção feita para algumas peças em dourado. 

Mas nesta coleção a estilista prendeu-se, mais do que à cor, aos materiais: a renda sobreposta 
ao algodão, a seda texturizada, as plumas e o pelo... Uma coleção muito elegante e sexy.



beleza

Vibrante
Para ela, Gingembre Rouge, 

da Roger & Gallet, é uma 
fragrância inspirada numa viagem 

à ilha de Zanzibar. Energizante, 
vibrante e viciante, é uma 

composição alegre e misteriosa. 
Para mulheres jovens e para todos 

os tipos de pele. Um aroma 
fresco graças ao gengibre, 

à tangerina e à romã, com um 
toque fl oral dado pelas fl ores de 
gengibre, líchia e laranjeira. €39

HOMEM SEM TABUS
Agora ainda mais sofi sticado 

e intensamente sensual, L’Homme 
Parfum Intense, da YSL, expressa 

uma interpretação olfativa mais 
poderosa e sofi sticada, com 

a promessa de um imenso carisma. 
Uma fragrância que oferece uma 
nova experiência vibrante, e que 

revela a confi ança e a sensualidade 
de um homem sem qualquer 

tipo de tabus! €75,31

GLAMOUR LONDRINO
Sandra Choi, diretora criativa da Jimmy 

Choo, trabalhou novamente com 
Christine Nagel para trazer um toque 

de originalidade ao perfume Flash 
e criar uma nova fragrância da coleção 

Jimmy Choo. Flash London Club 
apresenta uma aroma ultramoderno, 

almiscarado, frutado e fl oral. 
Uma homenagem à rapariga londrina 

que adora festas. À venda nas lojas 
Sephora por €65,90.  

DESCOBERTA DA LIBERDADE
Como uma ode à alegria de
viver, a eau de toilette Play For 
Her, da Givenchy, é a expressão 
de inocência da mulher e do 
brilho suave do seu sorriso. 
Dando continuidade à história 
Play, esta nova interpretação 
evoca a sensação de fl orescimento
da feminilidade, com as suas notas
frutadas. Pouco a pouco, um 
persistente cheiro guloso e notas 
sensuais revelam-se na pele. €48

ROMANCE MODERNO
Uma voluptuosa 

combinação das sete 
rosas mais raras do mundo. 

Com um coração 
de violetas prensadas e 

um ligeiro toque de limão, 
a colónia Red Roses, 

da Jo Malone, revela-se 
como um bouquet de rosas 

recém-cortadas. Sincera 
e selvagem, é a essência 

do romance moderno. 
100 ml, €93.

AZZARO DIA DOS NAMORADOS
A Azzaro dá-lhe a oportunidade de oferecer ao namorado 
um presente personalizado, com uma mensagem de amor, 
gravada na embalagem do coffret. Um presente que ele 
jamais esquecerá. Azzaro Pour Homme eau de toilette 
50 ml + Hair & Body Shampoo 50 ml, à venda por €49,70 
nas perfumarias 
e lojas habituais. 



HINO AO AMOR
Kenzo Amour é um 
bouquet de sensações 
olfativas inspirado numa 
viagem de amor. Uma 
fragrância sensual, suave 
e serena. Inspirado na obra 
“Pássaro no Espaço”, de 
Brancusi, o criador egípcio 
Karim Rashid desenhou 
um frasco de curvas puras 
e sensuais, numa suave 
verticalidade. Notas 
olfativas: almíscar, fl or 
de narciso amarelo, 
fl or de cerejeira do Japão, 
madeira de Thanaka, 
incenso, arroz, baunilha, 
e chá branco da China. 
Disponível nos tamanhos 
de 30, 50 e 100 ml. 
50 ml, €82,50.

BONITA E FRESCA
Boss Jour Pour 
Femme, da Hugo 
Boss, foi criado 
para refl etir as três 
facetas femininas 
mais importantes 
– luz, inspiração 
e postura elegante –, 
reunidas numa bela 
combinação de fl orais 
brancos e cítricos 
vibrantes. O objetivo 
é não só fazer as 
mulheres sentirem-se 
bonitas, mas também 
oferecer-lhes uma 
fragrância que 
combina isso com 
uma suave explosão 
de frescura que 
espelha o entusiasmo 
da primeira luz do dia. 
Preço sob consulta.

PERFUME DELICADO
O mestre perfumista Michel Almairac 
expressa a delicada feminilidade e a pura 
sensualidade de ZEN, da Shiseido, com 
a sua fragrância fl oral e âmbar. É como 
se estivesse envolta em seda quente 
e confortável, com baunilha, patchouli 
e âmbar cativando os seus sentidos. 
Suavemente brilhante como os realces 
de organza dourada, a fragrância 
fl ui no ar, descobrindo o aroma 
de delicadas fl ores. Preço sob consulta.

CEREJEIRA 
EM FLOR

No Japão, a eclosão 
dos botões de cerejeira 

simboliza a primavera. 
Francis Kurdjian criou, 

para a Yves Rocher, 
uma eau de toilette 

que capta o sentimento 
de calma proporcionado 

por um passeio em 
redor das cerejeiras 

em fl or. O coração fl oral 
da fragrância é marcado

 por um acorde 
de amêndoa verde 

e revelado pela essência 
de patchouli 
da Indonésia 

e pela suavidade 
de almíscares. 
100 ml, €16. 

VIAGEM NO TEMPO
Bottega Veneta pour Homme 

é uma fragrância fresca, 
intrigante e discreta em que as 

notas de bálsamo de abeto 
e bergamota, características 

da marca, se combinam numa 
sensual e cativante assinatura 

de couro. Entrelaçada com 
materiais simples e nobres, 
esta fragrância amadeirada, 

aromática e de couros 
transporta-nos para uma 

inspiradora viagem pelo tempo 
e pelo espaço. 50 ml, €65.

MULHER DE LUXO
A mulher Boucheron é 
independente, livre e com 
os pés bem assentes na 
terra. Radiosa, ela sublima 
as joias com a sua luz 
natural. O seu perfume 
é um trunfo, expressão 
do seu estilo e da sua força.
Com uma aura, ela exala 
graça e segurança por onde 
passa. E usa apenas um 
perfume: Boucheron Place 
Vendôme. Uma eau de
parfum como um adereço 
invisível, criador de emoção 
e sensualidade. 
Place Vendôme eau 
de parfum, 30 ml, €45.
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agenda lux

CINEMA

ESPETÁCULOS E EXPOSIÇÕESMÚSICA

“Idealist” 
Cristina Branco
UNIVERSAL MUSIC

São 17 anos de 
carreira e 13 dis-

cos resumidos num CD tri-
plo com 58 canções dividi-
das tematicamente por Fado, 
Poemas e Ideal. Em “Idealist“,
de Cristina Branco, há ainda três 
temas inéditos: “Fado da Parti-
lha“ e “Se Fores, Não Chores 
Por Mim“, ambos com letra de 
Mário Cláudio e música de 
Ricardo Dias, e o tradicional Fado 
Estoril, intitulado “Na Rua do Si-
lêncio“. Uma amostra das capaci-
dadades vocais da fadista, numa 
viagem que vai do fado à poe-
sia erudita e à canção popular. 

“Backstreet Boys – 
In a World Like This Tour” 
LISBOA

A tournée da boys'band norte-
-americana Backstreet Boys
arranca em Lisboa no dia 18 
de fevereiro. O oitavo disco de 
estúdio do grupo, “In a World 
Like This”, será apresentado pela 
primeira vez em Portugal, num 
concerto no Campo Pequeno. 
Esta é a primeira vez nos últimos 
dez anos que a banda sobe ao 
palco com os cinco elementos 
originais. Preços entre €22 e €35.

“A Minha 
Escrita, Nem 
Sempre Linear”
LISBOA

O trabalho de Graça Souza pode 
ser visto até 23 de fevereiro no 
Studioteambox, no Lx Factory, 
com a exposição “A Minha 
Escrita, Nem Sempre Linear”. Na 
pintura, a artista plástica explora 
a simbiose da terra e do corpo, 
onde se misturam vales, monta-
nhas, veias e rios. Graça Souza 
tem o curso do Instituto Superior 
de Artes Decorativas e uma 
especialização em Design de 

“O Coleccionador” 
LISBOA

É um projeto do arquiteto André 
Azevedo, do artista plástico 
André Romão e da Galeria Bessa 
Pereira. Esta exposição desen-
volve-se em torno do colecio-
nador, uma fi gura apaixonante. 
Abre-se a “casa” d’”O Colec-
cionador”, imaginariamente ha-
bitada por objetos reveladores 
de traços do seu gosto e da sua 
personalidade. Um gosto trans-
versal que justapõe peças de 
estilos e épocas variadas, onde 
o espetador vai ao longo do 
seu percurso estabelecendo 
diálogos entre elas. Para ver até 
29 de março na Galeria Bessa 
Pereira, Rua Luz Soriano, 15. 

“Concerto para Bebés” 
SINTRA

Os “Concertos para Bebés“ 
são uma produção portuguesa 
pioneira no domínio das artes 
performativas para a primeira 
infância. Da autoria do pro-
fessor e musicólogo Paulo
Lameiro, têm a sua origem 

“Everyday 
Robots” 
Damon Albarn 
PARLAPHONE

O primeiro ál-
bum a solo de 

Damon Albarn chama-se “Every-
day Robots“ e será lançado no dia 
28 de abril. Gravado no ano 
passado, é composto por 12 
novos temas originais. O reper-
tório é o mais autobiográfi co de 
sempre por parte do cantor, que 
inicou a sua jornada musical com 
os Blur, com quem escreveu uma 
das mais importantes páginas 
da pop britânica. A inspiração foi 
a vida moderna e a dualidade 
Natureza vs tecnologia.  

“Erro Perfeito” 
Tekilla
SÓHIPHOP

“Erro Perfeito“ 
é o terceiro tra-
balho de origi-

nais de Tekilla, fi gura do hip 
hop português. Mais do que 
uma sequência de 17 faixas, 
este álbum é um relato honesto 
do percurso de Telmo Galeano. 
Conta com participações como 
as de New Max, dos Expensive 
Soul, que participa no primeiro 
single, “Nada de Novo“, Elaisa, 
Kalaf, dos Buraka Som Sistema, 
Cool Hipnoise, Nigga Poison, 
Dino e Otis, entre outros. 

“Um 
Plano 
Perfeito”
ZON 
AUDIOVISUAIS, 
ESTREIA 
DIA 13 
DE FEVEREIRO

Para contor-
nar a maldição da família que 
acaba com todos os primeiros 
casamentos, Isabelle (Diane Kru-
ger) tem uma estratégia para se 
casar com o homem que ama: 
encontrar primeiro e ao acaso 
um idiota, seduzi-lo, casar-se 
e por fi m divorciar-se. Com isto 
julga estar a livrar-se do fatídico 
destino familiar. Seria um plano 
perfeito se o alvo não fosse o 
infernal Jean-Yves Berthier (Dany 

“Um Segredo do Passado” 
ZON AUDIOVISUAIS, 
ESTREIA DIA 13 DE FEVEREIRO 
Henry Wheeler (Gattlin Griffi th) 
é um rapaz de 13 anos que luta 
para ser o homem da casa e 
cuidar da sua mãe (Kate Winslet), 
enquanto se confronta com 
todos os problemas típicos 
da adolescência. Numa ida às 
compras a um centro comercial, 
Henry e a sua mãe encontram 

Frank Chambers (Josh Brolin), 
um homem intimidador, mas 
claramente a precisar de ajuda. 
Frank convence-os a levarem-no 
para sua casa para o ajudarem 
a tratar das “feridas”. Só muito 
mais tarde lhes revela ser um 
condenado fugitivo. Os eventos 
do Dia do Trabalhador vão 
mudar para sempre a vida 
destas personagens. Adaptado 
da obra homónima de Joyce 
Maynard, é realizado por 
Jason Reitman. 

Boon), editor de um guia turístico, 
que ela irá acompanhar de Kili-
manjaro a Moscovo, numa viagem 
de núpcias para o melhor e, 
especialmente, para o pior. Uma 
comédia francesa dos produtores 
de “Amigos Improváveis” e 
realizado por Pascal Chaumeil.  

no trabalho com bebés de-
senvolvido pela Escola de 
Artes SAMP desde 1991 no 
programa “Berço das Artes“ 
e são fortemente inspirados 
na “Teoria de Aprendizagem 
Musical“ do professor e peda-
gogo Edwin Gordon. Indicado 
para crianças dos 3 meses aos 
3 anos. Adulto + bebé até 47 
meses: €17,50. Público com 
mais de 47 meses: €12,50. No 
palco do Auditório Jorge Sam-
paio no Centro Cultural Olga 
Cadaval, dia 23 de fevereiro. 

Interiores na Inchbald School 
of Design, em Londres. Para 
ver de domingo a quinta-feira, 
das 15h às 19h.  





sabor lux
fotos João Cabral 

A cozinha de Chakall

Peito de Pato com Peras Caramelizadas
INGREDIENTES
(PARA 4 PESSOAS)

• 2 peitos de pato
• 2 peras
• 50 g de açúcar
•  1/2 copo de vinho 

do Porto
• Sal q.b.

Numa frigideira, ponha ao 
lume o pato, com a parte da 
pele virada para baixo, du-
ran te apro xi madamente dois 
mi nutos. Vire, deixe fritar 
na pró pria gor dura durante 
mais um minuto e reserve. 
Des cas que e corte as peras 
em fatias com cerca de 1 cm 
de es pessura. Frite-as, du ran te 
um minuto de cada lado com 

o açúcar, na fri gi deira em que 
co zi nhou o pato, sem retirar 
a gor dura. Depois de cortar 
o pato em fatias pequenas, 
volte a colocá--lo na frigideira, 
jun ta mente com as fatias de 
pera, e adi cione o vinho do 
Porto. Dis po nha num prato, 
al ter nando as fatias de pato e 
as de pera. Sirva com puré de 
ba ta ta ou uma salada verde.

Agradecimentos
COZINHA DIVINA CATERING BY CHAKALL

www.chakall.com 
Tel. 917 892 265

Tiramisu Tropical
INGREDIENTES 
(PARA 4 PESSOAS)

• 1 lata de leite de coco
• 200 g de açúcar
• 1 manga
• 1 papaia
• 1 banana
• 1 ananás
• 200 ml de natas 
• 3 folhas de gelatina
• Corn fl akes q.b.

Junte numa panela o leite de 
coco e o açúcar e deixe ferver 
du rante 20 minutos. Depois de 
arre fecer, junte as natas batidas e 
a gelatina. Corte a fruta em cubos 

pequenos. Sirva num copo pe-
queno, pondo primeiro a fruta 
aos cubos e depois a mistura 
de leite de coco e natas, e 
en fei tando com corn fl akes. 





shopping

ESTILO 
ANOS 50
Evocativa 
do conceito 
italiano 
“La Dolce Vita” 
dos anos 50 
e do ritual 
meticuloso 
da preparação 
do café, Maestria, 
da Nespresso, 
permite a qualquer 
pessoa ter em casa 
as ferramentas 
e a perícia de 
um profi ssional, 
possibilitando 
a todos o café 
perfeito. €449

 COFFRET CORAÇÃO
A pensar no Dia 
dos Namorados, 
a Godiva sugere 

deliciosos 
chocolates, 

levando-nos para 
um universo 

poético e colorido. 
Celebre a festa do amor e da amizade 

com um toque gourmet e doce… Os mestres do chocolate 
descobriram novos talentos, criando verdadeiras 

obras de arte inspiradas no amor. Na foto, o coffret 
Coração São Valentim, composto por um delicioso 

sortido de 11 chocolates e pralinés clássicos. €18,75

NOITE ESPECIAL DE SÃO VALENTIM
O Hotel Dom Henrique-Downtown propõe um pacote 

para esta data especial, que inclui uma noite de alojamento 
em quarto superior, pequeno-almoço buffet no restaurante 

Além-Mar, Porto de boas-vindas e um jantar menu 
Dia dos Namorados para dois, no 17.º Restaurante & Bar, 

tratamento especial no quarto à chegada e check-out 
tardio, para que possam desfrutar tranquilamente desta 
experiência. Saiba mais em www.hoteldomhenrique.pt

O PODER DO MIRTILO
Para festejar a sua icónica linha 

de body butters, The Body Shop 
apresenta a sua última novidade: 

a Edição Especial de Mirtilo, 
uma body butter rica e muito cremosa, 

com uma fragrância revigorante. 
A nova body butter não surge 

sozinha: vem acompanhada 
por outros produtos para banho 

e corpo. Desfrute de uma experiência 
revigorante com mirtilo!

LOOK RÉTRO
Com um estilo inspirado 

nos anos 40, a coleção Ornate, 
da Prada Eyewear, apresenta 

modelos sofi sticados, nos quais 
as amplas armações frontais combinam 

com fi nas hastes metálicas, e linhas sinuosas 
e essenciais se misturam com volumes imponentes 

e geométricos. A paleta de cores vai do preto, do marfi m e 
do marron às reinterpretações coloridas do clássico tartaruga.

PULSEIRAS ECOFRIENDLY 
Para o Dia dos Namorados, 
a Alex and Ani, marca norte-
-americana famosa pelas suas 
coleções de pulseiras ecofriendly 
e pelo seu conceito expansível, 
sugere a pulseira Love Birds. 
Em prateado ou dourado, 
encontram-se disponíveis 
nas lojas Boutique dos Relógios 
e em agentes autorizados. €29

NOVAS CORES, 
A MESMA ELEGÂNCIA

O Chrono Classic XLS continua 
a evoluir. As novas cores 

do mostrador do cronógrafo 
quartzo, introduzidas em 2014, 

complementam a coleção 
que tem sido um best seller há 

muitos anos. Uma aposta ganha 
para surpreender a sua cara- 

-metade no dia mais romântico 
do ano. Preço sob consulta.



LUXO DISCRETO
Aproveite a chegada 

do dia mais romântico 
do ano e declare-o com 

a linha Essence, da Eletta. 
Da simplicidade clássica 

dos relógios Essence 
despontam pormenores 

únicos que revelam um luxo 
discreto. Linhas elegantes 

e femininas pedem 
a sedução do brilho que os 
envolve. Contrastando com 

a sofi sticação metálica, 
surgem tons delicados 

em três versões: Essence 
Gold, Essence Rose 

e Essence Two Tone. 

ESPÍRITO 
DE SEDUÇÃO
Fiel às suas tradições 
e à sua vontade 
de satisfazer 
sempre as exigências 
de cada mulher, a marca 
italiana de lingerie 
e banho Yamamay 
apresenta para 
o Dia dos Namorados 
uma coleção especial, 
caracterizada pela 
feminilidade e pelo 
espírito de sedução.
E também pensou nele, 
para quem criou uns 
boxers com mensagens 
muito divertidas. Seduza 
e deixe-se seduzir!

DESENHE 
A SUA SAMSONITE

Na sequência 
do sucesso 
do primeiro 

concurso Design 
My Samsonite, 

a marca anunciou 
o lançamento 

da edição Design 
My Samsonite 2014. 

O concurso 
proporcionará 

aos participantes 
a oportunidade 

única de deixarem 
a sua marca nesta 

coleção icónica. 
Saiba como 

em www.design
mysamsonite.com.

MADE IN PORTUGAL
A Minúcias é uma marca fundada 
em 1997 por Ana Rebelo, com 
o objetivo de renovar o conceito 
de joalharia em Portugal. 
Num processo criativo integral, 
cada joia é produzida de forma 
artesanal, desde o projeto 
à modelação da ideia, 
juntando o melhor 
dos artesãos 
nacionais. 
www.minuciasjoias.pt

MAIS TEMPO PARA NAMORAR
Amar é oferecer uma Cookii 

à sua cara-metade e ter mais tempo 
para namorar. Em tempos de crise, 

aprenda a poupar e prepare 
um romântico menu para o Dia 

de S. Valentim com a ajuda 
da Cookii, um espetacular 

robot de cozinha que vai 
tornar a sua vida 

muito mais fácil. €299

O AMOR É CEGO
A One Jewels apresenta a coleção Blind Love 
para oferecer no Dia dos Namorados. 
‘Love is blind‘ é o mote da nova linha. 
Cada joia guarda uma mensagem importante. 
‘Love me’, ‘Kiss me’ e ‘Marry me’ 
são as mensagens 
guardadas no interior 
e sentidas por fora. 
A cor do anel muda 
consoante a frase: ‘Kiss me’ 
em aço prateado (€35), 
‘Love me’ em aço 
cor de cobre (€45) 
e a mais importante 
em aço dourado: 
‘Marry me’ (€45).

CONFORTÁVEL E 
ATENTA ÀS TENDÊNCIAS

A Sucre et Sel 
proporciona-lhe 

um inverno quente 
e confortável 

mas com muita 
personalidade. 

Na coleção outono/
inverno 2013-2014,
há toda uma gama 

de peças de alta 
qualidade que revela 

as tendências da moda 
para esta estação. 

Modelo da foto: €29,90.
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❐ Julia Roberts ❐ Christian Bale  ❐ Cate Blanchett  ❐ Leonardo Di Caprio  ❐ Sandra Bullock  
❐ Matthew McConaughey  ❐ Meryl Streep  ❐ Bradley Cooper

Descubra os nomes de OITO ATORES NOMEADOS 
PARA A 86ª EDIÇÃO DOS ÓSCARES



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  ❐ MAMARRACHO  ❐ MONTANHOSO  ❐ OITEIRISTA  

❐ TELEFONEMA  9 LETRAS  ❐ ANALISARA  ❐ CATURRICE  

8 LETRAS  ❐ ALICATES  ❐ BACALHAU  ❐ CATARATA  ❐ PLENÁRIO  

7 LETRAS  ❐ AMIEIRO  ❐ IBÉRICO  ❐ LAVORAR  ❐ PORTALÓ  ❐ REABRIR  

6 LETRAS  ❐ RATICE  ❐ XAVECO  5 LETRAS  ❐ COXIA  ❐ HERÓI  

❐ NÓDOA  ❐ VOTEI  4 LETRAS  ❐ ACÉM  ❐ ACRO  ❐ ASIR  ❐ ATRO  

❐ MIAR  ❐ OCAR  ❐ URBE  3 LETRAS  ❐ EIS  ❐ GIM  ❐ LEI  ❐ LUA  ❐ RUI  

❐ SEM  ❐ SEU  ❐ TOA  ❐ UMA  2 LETRAS  ❐ FÉ  ❐ MÓ  ❐ NU  ❐ TÊ  ❐ VI
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signos lux
ilustrações Rita Simões

por Maria Helena Martins
Taróloga
Tel. 210 929 000
Site: www.mariahelena.pt
E-mail: mariahelena@mariahelena.pt
Blogue: http://consultoriode-
astrologia.blogs.sapo.pt

LEÃO 
23/07 a 23/08
Elemento: Fogo
Astro Regente: 
Sol
Carta Dominante: 6 de Espadas, 
que signifi ca Viagem Inesperada. 
Amor: Concentre-se mais no 
presente. Evite sentimentos 
saudosistas.
Saúde: Neste período, a sua 
tensão arterial estará instável, pelo 
que deve vigiar os indicadores.
Dinheiro: Não faça compras por 
impulso.
Pensamento Positivo: Vejo o meu 
futuro como uma viagem mara-
vilhosa.

 
CAPRICÓRNIO
22/12 a 20/01
Elemento: Terra
Planeta Regente: 
Saturno
Carta Dominante: A Lua, que 
signifi ca Falsas Ilusões. 
Amor: Poderá haver dúvidas e 
alguns mal-entendidos que deve 
resolver prontamente.
Saúde: Período sensível, em que 
poderá padecer de dores de 
cabeça ou mesmo de enxaquecas.
Dinheiro: Seja muito cuidadoso 
em tudo o que envolver investi-
mentos. Informe-se bem.
Pensamento Positivo: Sou 
prudente, para não me iludir.

AQUÁRIO 
21/01 a 19/02
Elemento: Ar
Planeta Regente: 
Úrano
Carta Dominante: A Imperatriz, 
que signifi ca Realização. 
Amor: O domínio dos sentimentos
vai proporcionar-lhe momentos 
felizes na companhia do seu amor.
Saúde: Tendência para dores de 
barriga.
Dinheiro: Utilize a inteligência e o 
dom da comunicação para fazer 
valer os seus direitos.
Pensamento Positivo: Sei que 
consigo realizar os meus projetos. 
Acredito em mim!

PEIXES 
20/02 a 20/03
Elemento: Água
Planeta Regente: 
Neptuno
Carta Dominante: Sol, que signifi ca
Proteção e Germinação. 
Amor: A felicidade amorosa 
comandará a sua semana.
Saúde: Fuja da rotina, para não 
perder o sorriso.
Dinheiro: Terá facilidades em 
negócios e na vida profi ssional,
mas não se deslumbre com 
sucessos fáceis.
Pensamento Positivo: Os meus 
sonhos dão frutos, porque os cultivo 
com esperança e amor.

CARNEIRO 
21/03 a 20/04
Elemento: Fogo
Planeta Regente: 
Marte
Carta Dominante: 9 de Paus, que 
signifi ca Força na Adversidade. 
Amor: Controle os seus ciúmes. 
Aprenda a confi ar mais no seu 
parceiro.
Saúde: Seja mais responsável 
em relação à sua alimentação.
Dinheiro: Confi e nas suas capa-
cidades para superar qualquer 
obstáculo.
Pensamento Positivo: Tenho 
coragem e determinação, por isso 
venço os momentos difíceis.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12
Elemento: Fogo
Planeta Regente: 
Júpiter
Carta Dominante: A Estrela, que 
signifi ca Proteção, Luz. 
Amor: A sua família precisa de si. 
Seja mais dedicado.
Saúde: Não terá problemas 
nesta área da sua vida, visto que se 
encontra numa boa fase.
Dinheiro: Aproveite para investir,
pois este período é favorável a 
apostas no futuro.
Pensamento Positivo: Acredito 
que há uma estrela que olha por 
mim.

BALANÇA 
24/09 a 23/10
Elemento: Ar
Planeta Regente: 
Vénus
Carta Dominante: 3 de Copas, 
que signifi ca Conclusão.
Amor: Uma fase da sua vida emo-
cional chegará ao fi m.
Saúde: Poderá sentir um cansaço 
maior do que o habitual. Garanta 
que descansa o sufi ciente.
Dinheiro: Ponha de parte a sua 
teimosia e aprenda com os colegas
de trabalho. Toda a experiência 
tem valor.
Pensamento Positivo: Esforço-me 
por concluir tudo o que começo.

TOURO 
21/04 a 21/05
Elemento: Terra
Planeta Regente: 
Vénus
Carta Dominante: 7 de Paus, que 
signifi ca Discussão, Negociação 
Difícil. 
Amor: Procure a reconciliação com 
uma pessoa de quem tem estado 
afastado.
Saúde: As discussões terão efeitos 
nocivos no seu sistema nervoso.
Dinheiro: Defenda os seus 
pontos de vista.
Pensamento Positivo: Resolvo 
as discussões através do diálogo 
honesto e sincero.

GÉMEOS 
22/05 a 21/06
Elemento: Ar
Planeta Regente: 
Mercúrio
Carta Dominante: 8 de Paus, que 
signifi ca Rapidez.
Amor: Aproveite o tempo que 
passa com o seu par para reavivar 
a chama da paixão.
Saúde: Fique atento: está sujeito 
a quedas e distensões musculares.
Dinheiro: Vigie bem as despesas, 
ou sentirá o seu dinheiro a ‘fugir’ 
do bolso!
Pensamento Positivo: Acredito 
nos meus sonhos. Por isso, corro 
atrás deles.

CARANGUEJO 
22/06 a 22/07
Elemento: Água
Planeta Regente: 
Lua
Carta Dominante: 8 de Ouros, que 
signifi ca Esforço Pessoal.
Amor: Não tenha medo de dar o 
primeiro passo e admitir que errou, 
se for o caso.
Saúde: O cansaço pode instalar-se. 
Aprenda a contrariá-lo.
Dinheiro: Mostre as suas capaci-
dades de trabalho e terá a devida 
recompensa.
Pensamento Positivo: Esforço-me 
todos os dias por ser uma pessoa 
mais feliz.

ESCORPIÃO
24/10 a 21/11
Elemento: Água
Planeta Regente: 
Plutão
Carta Dominante: O Mágico, que 
signifi ca Habilidade. 
Amor: A vida em família será muito 
reconfortante. 
Saúde: Dedique algum tempo à 
espiritualidade, para conquistar 
paz interior.
Dinheiro: Faça frente às despesas 
com sabedoria e engenho. Poupar 
é uma arte!
Pensamento Positivo: Sou capaz 
de criar as oportunidades certas 
para mim.

CLÁUDIA BORGES
Nascida sob o signo de Aquário, esta apresentadora é 
determinada e alegre, revelando entusiasmo e empenho 
no seu trabalho. Destaca-se pela jovialidade, pela simpatia
e pelo profi ssionalismo. As nativas deste signo mostram-se 
geralmente independentes e não toleram injustiças nem 
intromissões na sua vida privada. Embora em geral não 
se prendam a compromissos, são dedicadas àqueles 
que amam, e muitas vezes surpreendem o seu parceiro
com demonstrações de amor originais.

VIRGEM
24/08 a 23/09
Elemento: Terra
Planeta Regente: 
Mercúrio 
Carta Dominante: Valete de Ouros, 
que signifi ca Refl exão, Novidades.
Amor: Neste período, as circuns-
tâncias são propícias a que viva 
momentos muito animados com 
o seu parceiro.
Saúde: Esteja mais atento à sua 
saúde.
Dinheiro: Atenção, podem surgir 
despesas inesperadas!
Pensamento Positivo: Sou cuida-
doso comigo mesmo. Penso duas 
vezes, para não me precipitar.
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