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PAULO GONZO FRATURA O BRAÇO 
HORAS ANTES DE DAR CONCERTO

BÁRBARA VAI SER TIA 
AOS 22 ANOS, IRMÃ DA 

APRESENTADORA ESTÁ GRÁVIDA 
DE UMA MENINA: “O DINIS E A 
CARLOTA ESTÃO RADIANTES”

GRANDE ENTREVISTA
COM FÁTIMA NEGRÃO

Mãe de PEDRO TITO 
NEGRÃO revela que há 
provas de que o filho 
foi vítima de uma praxe 
violenta no Meco

ELEIÇÃO PERSONALIDADES MASCULINAS 2013
VOTE NOS HOMENS QUE MAIS SE DISTINGUIRAM EM 13 CATEGORIAS

JOSÉ FIDALGO E ANA CARRETEIRO 
CÚMPLICES NA NOITE DE LISBOA

“AINDA CHAMAMOS 
O PEDRO PARA JANTAR”



 Quando regressar ao 
Brasil, GRAZIELA SCHMITT 

planeia partilhar casa 
com o ator Paulo Leal

 A atriz brasileira de 
“Belmonte” está feliz com 
a experiência em Portugal

 “Eu e o Paulo 
queremos viver 

como namorados 
mesmo morando 

juntos„ 

Graziela Schmitt e Paulo Leal conheceram-se 
na telenovela “Amor e Revolução” 

e namoram há dois anos e meio. Desde que 
a atriz chegou a Portugal, em agosto, 

o namorado já a visitou três vezes





Segundo a mãe, Graziela já em criança dizia que, quando fosse grande, queria ser como a atriz Glória Pires. Mas assume 
que também quis ser advogada. Começou a fazer teatro aos 12 anos, altura em que se mudou para o Rio de Janeiro

 “Não ter o Paulo ao meu lado para partilhar os pequenos momentos 
do dia a dia tem sido o mais difícil neste namoro à distância„

M
arcámos encontro numa pas-
telaria no Parque das Na-
ções, num final de tarde 
chuvoso – mais um deste 
rigoroso inverno. Graziela

Schmitt apareceu pontualmente à hora 
marcada, 19h, e sorridente como sem-
pre. Sorte a das empregadas da pastelaria, 
brasileiras como ela, que não perderam a 
oportunidade de pedir um autógrafo e tirar 
uma foto para colocar no Facebook ou no 
Instagram. A conversa fl uiu e, seis meses 
depois de ter chegado a Portugal para inte-
grar o elenco da telenovela da TVI “Belmonte”, 
a atriz, de 32 anos, não tem dúvidas de que 
foi uma aposta ganha. Profi ssional e pessoal-

mente. A distância que a separa do Rio de 
Janeiro só fortaleceu a relação de dois anos e 
meio com o ator Paulo Leal, com quem pla-
neia viver quando regressar ao Brasil.
Lux – Ter vindo para Portugal foi uma apos-
ta ganha?
Graziela Schmitt – Como sempre disse, foi um 
presente. Tem sido muito bom trabalhar com 
as pessoas com quem faço a novela e conhe-
cer outras, que não trabalham comigo mas 
que são muito especiais e acho que vão fi car 
para sempre na minha vida. Foi muito bom ter 
vindo para Portugal.
Lux – Da última vez que conversámos, as 
saudades da família eram o que mais lhe 
custava… E agora, passados seis meses?

G.S. – É verdade, mas temos conseguido gerir 
as saudades com tranquilidade. Os meus pais 
já vieram cá e fi caram um mês. O Paulo, o meu 
namorado, já veio três vezes, eu já fui duas 
ao Brasil… [risos] Só passaram seis meses 
e já nos vimos cinco vezes! 
Lux – Parece que está a conseguir atingir 
o objetivo estabelecido, que era verem-se 
uma vez por mês…
G.S. – [risos] É verdade e temos conseguido. 
Lux – E o que é que é mais difícil numa relação 
à distância?
G.S. – A distância! Não o ter ao meu lado para 
partilhar os pequenos momentos do dia a dia.
Lux – Mas também deve ter um lado positivo, 
não?



G.S. – Sim! Temos conseguido gerir a distância 
de forma muito saudável. Tanto eu como o 
Paulo, antes de namorarmos, tivemos relacio-
namentos longos. Vivi com o Bruno durante 
seis anos e meio, e antes também tinha tido 
uma relação longa, tal como o Paulo. O lado 
bom é que estou muito mais comigo mesmo,
uma solidão positiva, uma enorme aprendiza-
gem do que é estar sozinho sem estar só [risos]. 
Não estou a conseguir explicar-me bem porque
já são 19h30, fi nal do dia… Estou sozinha, 
mas não estou solteira. É isso!
Lux – E como é que se gerem os ciúmes à 
distância, especialmente na vossa profi ssão? 
Há muitas histórias que saltam da fi cção para 
a realidade…
G.S. – Ciúmes? Você tem de confi ar muito na 
outra pessoa. Eu sou atriz e o Paulo é ator, acho 
que isso nos ajuda a perceber muito bem 
a profi ssão um do outro e levamos essa 
questão na boa. Vivemos isso de forma
muito saudável e confi amos muito um no 
outro, o que é muito importante.
Lux – Como é que foi recebida pelas mulhe-
res em Portugal? Até mesmo pelas colegas? 
G.S. – Se calhar, pode dizer-me que sou muito 
Poliana, o que no Brasil quer dizer que vejo 
as coisas sempre de forma positiva, mas a 
verdade é que no elenco que integro as atrizes 
são todas maravilhosas. Relacionamo-nos de 
igual para igual, acima de qualquer disputa, o 
mais importante é a cena, o nosso trabalho. 
Não é uma novela de celebridades, mas sim 
de atores. Não há uma luta de egos, mas sim 
uma troca de experiências entre pessoas que 
são artistas e cujo objetivo comum é criar. 
E na rua, as abordagens são sempre muito 
calorosas. “Paulinha!” Raramente me tratam 
por Paula, mas sim por Paulinha, e não só 
adoram a novela como têm gostado do meu 
trabalho, o que me deixa muito feliz. Ainda não 
tive nenhum tipo de abordagem estranha 
ou desagradável [risos]. Não sei se é porque 
os portugueses são muito educados... Acho 
mesmo que são! 
Lux – E nem está farta do clima?
G.S. – [risos] Adoro o verão, mas também gosto 
do frio. Vivo há 20 anos no Rio de Janeiro, mas 

Uma das coisas que a atriz adora 
na sua profi ssão é a constante 

metamorfose. Nos últimos anos 
foi morena de cabelo comprido, 

usou curto tipo Chanel, foi loura e agora 
é morena acobreada. “O Paulo já teve 

aí umas cinco namoradas”, brinca

 “Falamos em ter fi lhos, 
mas não sei quando é 

que isso vai acontecer„ 



sou do Rio Grande do Sul e lá faz mais frio 
do que aqui. Este frio de 14, 15 ºC é maravilhoso. 
Fui a Londres passar um fi m de semana e 
estavam 4 ºC. A cidade é maravilhosa, mas viver 
lá deve ser difícil. Agora em Lisboa é ótimo! 
Lux – Esta passagem por Portugal também 
tem permitido umas escapadelas pelo nosso 
país e pelo resto da Europa...
G.S. – Sim, felizmente! Já estive em Madrid, 
Sevilha, Londres… Com os meus pais estive 
no Algarve, que adorámos. Achei Tavira uma 
graça! Quero muito conhecer a Costa Vicentina, 
que acho que é a cara do Paulo. Já estive em 
Óbidos, Peniche, ainda não fui à Nazaré, mas 
já conheço o Porto, que adoro. Quero ir ao 
Douro, à Serra da Estrela, onde neva, à Madeira 
e aos Açores… [risos] 
Lux – O seu contrato termina em março. 
Isso não a deixa ansiosa?
G.S. – Na minha profi ssão temos de saber lidar 
com esse tipo de ansiedade. Essa questão é 
muito natural, acontece em toda a novela, 
em toda a temporada de teatro. Às vezes, 
temos muito trabalho, outras menos… 
Esta profi ssão é muito instável e lidar com a 
ansiedade é um exercício para toda a vida.
Lux – Mas equaciona fi car por Portugal?
G.S. – Penso fi car mais tempo, gostaria de fazer 
teatro, cinema… Tenho projetos no Brasil, mas 
que ainda não têm data para acontecer. Por 
isso, dá para fi car mais algum tempo por cá. 
Nada me impede de ir e voltar. Uma vez aberta 
uma porta como esta, a minha intenção é que 
ela nunca mais se feche. Também tenho planos 
para estudar em Espanha com o Juan Carlos 
Corazza, que é um preparador de atores 
maravilhoso, que trabalha muito com o Javier 
Bardem, que é um ator que admiro imenso.
Lux – E uma vez que a sua profi ssão é muito 
inconstante, relaciona-se de forma diferente 
com o dinheiro? É poupada, gastadora?
G.S. – Numa profi ssão como a minha, a boa 
administração do dinheiro é fundamental. Há 
sempre uma parte que economizo, sem dúvida.
Lux – E o que é que a faz perder a cabeça?
G.S. – O que mais me seduz é viajar. Olho para 
o globo e fi co maluca! Especialmente aqui na 
Europa que, em duas, três horas, estou noutro 

 Antes desta relação, a atriz viveu 
durante seis anos e meio com outra 

pessoa. A separação, iniciativa sua, foi 
um processo doloroso mas de enorme 

aprendizagem e amadurecimento

 “De um modo geral, 
os brasileiros são muito 
mais galanteadores do 
que os portugueses„ 



Há seis meses em Portugal, 
Graziela Schmitt revela estar muito 
feliz com a sua personagem, Paula, 

e confessa que as abordagens 
na rua têm sido sempre muito 

calorosas e meigas

 “‘Belmonte’ não 
é uma novela 

de celebridades, 
mas sim de atores. 

Não há uma luta 
de egos„ 



Como qualquer mulher, Graziela Schmitt não esconde que também tem confl itos com a sua imagem e que há dias 
em que acorda e não se sente bonita ou inspirada. E que nesses dias precisa de encontrar mais força e motivação

 “O ator é um ser humano como todos os outros. Às vezes, colocam-nos 
num pedestal e isso não existe, é absolutamente fi ctício„

mundo. Ando louca para ir a Marrocos e a Praga! 
E enquanto estiver aqui quero aproveitar para 
conhecer o máximo que puder.
Lux – Há pouco falámos das mulheres, e como 
é que os homens portugueses a receberam?
G.S. – Com muito respeito. De um modo geral, 
os brasileiros são muito mais galanteadores do 
que os portugueses. Por exemplo, no Brasil, 
o facto de conhecerem o meu namorado não 
quer dizer que me ‘respeitem’. Isso não é 
uma regra. Aqui é uma regra! Já respeitavam 
só por saberem que tinha um namorado. 
Mais ainda depois de o conhecerem.
Lux – Isso é uma segurança para o Paulo… 
G.S. – [risos] Acho que sim! No Brasil é diferente,
é tudo mais direto, mais livre…
Lux – Vocês têm planos de casar, ter fi lhos? 

G.S. – Pensamos em viver juntos e depois 
de termos passado por esta experiência da 
distância, é bem possível que isso aconteça 
quando voltar para o Brasil. Acho que não 
vamos voltar a viver cada um na sua casa, que 
era como estávamos antes de eu vir para cá. 
Mas não sei se vamos casar no papel, quere-
mos viver como namorados mesmo morando 
juntos. Falamos em ter fi lhos, mas não sei 
quando é que isso vai acontecer.
Lux – Quando diz que querem viver como 
namorados é porque a rotina vos assusta?
G.S. – A rotina é uma chatice mas, por outro 
lado, também é positiva, porque implica 
toda uma organização que é necessária 
na vida. Mas dentro da relação amorosa 
torna-se chata [risos]. Querer ser eterna-

mente namorados é querer fugir da rotina! 
Lux – Tanto os seus pais como os seus avós 
são, para si, exemplos felizes de amor. Acre-
dita no lema ‘até que a morte nos separe’? 
G.S. – É verdade que esses são os meus 
melhores exemplos, mas não vejo o amor 
dessa forma. É mais do estilo que seja muito 
bom enquanto estivermos juntos. Se for para 
o resto da vida, será maravilhoso, porque 
signifi ca que está a ser muito bom. Falo desta
forma não porque tenha uma visão fria da 
minha relação, mas sim porque já passei 
pela dor da separação. Se não fi carmos juntos 
é porque não será o melhor para os dois. ■

texto Evelise Moutinho (evelisemoutinho@lux.masemba.com) 
fotos Artur Lourenço  produção Marina Garnel  cabelo e maquilhagem 

Natasha Chirmanova  agradecimentos Aldo, Bubbles Company, 
Loja das Meias, PedraLua e Torel Palace Hotel



 Rodeada 
de amigos 

e familiares, 
RITA FERRO 
lança o seu 

primeiro diário

 “A minha 
vida não 
é mais 

extraordinária 
do que outra 

qualquer, 
mas é, 

seguramente, 
tão única 

como outra 
qualquer„

Em cima, Rita Ferro, Ana Mesquita, e Maria Odette Krippahl 
com o fi lho, Herman José. À esquerda, Mafalda Ferro, 

irmã da autora, e o jornalista Martim Cabral

A
sala, no último piso 
do El Corte Inglés, 
em Lisboa, foi, sem 
dúvida, pequena
para as largas deze-

nas de familiares e amigos de 
Rita Ferro, ávidos por assistirem 
ao lançamento de mais um livro 
da escritora. “Veneza Pode 
Esperar” marca uma nova etapa 
na vida e na obra da autora,
como a própria assumiu: “Acho 
que escrevi 20 livros para chegar 
a este, um diário, um registo 
no qual me sinto muito bem. 
Foi um enorme prazer escrever 

este diário e quero continuar 
a fazê-lo até ao fi m dos meus 
dias. A minha vida não é mais 
extraordinária do que outra 
qualquer, mas é, seguramente, 
tão única como outra qualquer 
e é esse campo que o diário 
me abriu. Pensar que tenho 
o direito de deixar a minha 
pegada, o meu vestígio”, reve-
lou a autora. E a apresentação 
do livro fi cou a cargo de um trio 
muito particular: o humorista 
Herman José, a jornalista 
Ana Mesquita e o diplomata 
e escritor Marcello Duarte 



À esquerda, a fadista Kátia Guerreiro. Em cima, Rita Ferro 
com Manuela Ganhão. Em baixo, Helena Sacadura Cabral 

com Maria João Lopo de Carvalho, e António Ferro, 
irmão da escritora, com Ana Galhardo

 “A Rita tem uma escrita muito 
cinematográfi ca„ Herman José



Em cima, Rita Ferro a autografar alguns 
livros. Em baixo, Isabel Rocha e Mello. 

À direita, Rita Delgado, Marcello Duarte 
Mathias com Isabel Brito e Cunha, e Rita 
Ferro com a tia, Mary Anne McCarthy

 “É muito 
gostoso 

vê-la 
retratada 

por si 
própria 
numa 
escrita 

admirável„ 
Helena 

Sacadura Cabral

Mathias. “Este livro podia muito 
bem chamar-se ‘A Volta ao Mun-
do da Rita em 236 páginas’, 
nas quais a Rita resolveu ho-
menagear os seus leitores com 
a verdade. Não há nenhuma 
jogada de poker neste livro, ela 
abre o jogo completamente 
e nós, enquanto leitores, fi camos 
extasiados porque a escrita da 
Rita é muito cinematográfi ca”, 
partilhou Herman José, que 
protagonizou com a autora, de 
quem é muito amigo, momentos 
verdadeiramente hilariantes. 
“O Herman é o meu outro irmão. 
Temos a mesma idade e temos 
imensas afi nidades, ele vai-me 
ensinando os prazeres do 
dinheiro e eu os desprazeres 

do dinheiro”, brincou a autora. 
E com a graça que se lhe conhece, 
Herman aproveitou esta última 
frase para incendiar a plateia: 
“Mas vê lá se o livro se chama 
‘Barreiro Pode Esperar...’”, o que 
provocou uma gargalhada geral 
na sala. Na verdade, o humor 
é uma das características mais 
elogiadas da autora. “Foi um
momento muito divertido e esse 
é mesmo um dos lados da Rita. 
É muito gostoso vê-la retratada 
por si própria numa escrita admi-
rável”, rematou Helena Sacadura 
Cabral que, além da amizade, 
também já partilhou o prazer da 
escrita com Rita Ferro. ■

texto Evelise Moutinho (evelisemoutinho@lux.
masemba.com)  fotos João Cabral



D
epois de uma ausência forçada de quase 
um mês por motivos de saúde, Fátima 
Lopes regressou à apresentação de 

“A Tarde é Sua”, na TVI, visivelmente mais 
magra. “Por causa da laringite e, depois, de 
uma gripe, não tinha apetite nenhum, tinha 
de me obrigar a comer de duas em duas 
horas e pedi mesmo ajuda à minha nutricionista
para ela me fazer um plano alimentar até 
mais calórico, mas que me desse vontade 
de comer. Estou bem de saúde, mas perdi 
cerca de 4 kg. Estava com 61 kg e agora 
estou com 57 kg, mas pronto, sinto-me ótima. 
Por norma alimento-me bem, trago sempre 
snacks no carro, mas tenho de ter vontade 
de comer, o que não aconteceu durante o 
período em que estive doente da garganta.
Por outro lado, também não fi z desporto 
e perdi massa muscular. Mas vou recuperar 
estes quilos num instantinho”, confessou-nos 
a apresentadora no lançamento do novo livro 
de Rita Ferro, de quem é grande admiradora.
“Ela apresentou o meu último livro e desen-
volveu-se entre nós uma boa amizade. 
Ela é uma mulher extraordinária e eu não 
poderia deixar de estar aqui neste dia especial 
para ela”, explicou Fátima Lopes, sorridente 
e feliz com o regresso ao trabalho. ■

FÁTIMA LOPES 
visivelmente mais 

magra após os 
problemas de saúde 

que a obrigaram 
a estar afastada 

da televisão

“Não tinha 
apetite nenhum, 

perdi cerca 
de 4 kg mas 

sinto-me bem„

No lançamento do livro de Rita Ferro, 
de quem é admiradora, Fátima Lopes 

explicou como a falta de apetite, durante 
o tempo que passou em casa com 

uma laringite, a fez emagrecer 4 kg

fotos João Cabral



 VICKY FERNANDES, ANGELINA JOLIE, MARIA JOÃO BASTOS, 
IRINA SHAYK, RAQUEL PRATES e KATE MIDDLETON

 As mais elegantes de 2013 na opinião 
dos utilizadores do site Lux.pt

Vicky Fernandes foi considerada a mulher mais elegante de Portugal, destacando-se muito na votação feita online, 
no site da Lux, e Angelina Jolie, de 38 anos, é a mais elegante a nível internacional. Também com 38 anos, 

a atriz Maria João Bastos conquistou os leitores da Lux, que a elegeram para o segundo lugar do pódio



D
urante 15 dias e 
no âmbito da elei-
ção das Personali-
dades Femininas, 
os leitores da Lux 

votaram, através do site, para 
eleger as mulheres mais ele-
gantes a nível nacional e 
internacional. Os votos já foram 
contados e Vicky Fernandes e 
Angelina Jolie foram as gran-
des vencedoras, conquistan-
do o primeiro lugar. A empre-
sária portuguesa destacou-se 
largamente das outras no-

meadas e foi considerada a 
mais elegante de Portugal. Por 
seu lado, a atriz norte-ameri-
cana, de 38 anos, mulher de 
Brad Pitt, venceu a eleição 
internacional. O segundo lugar 
do pódio é repartido por Maria 
João Bastos, de 38 anos, e pela 
manequim russa Irina Shayk, 
de 28, namorada de Cristia-
no Ronaldo. Dois exemplos de 
elegância aquém e além-fron-
teiras para os leitores da Lux. 
A galerista Raquel Prates, de 
37 anos, conquistou o terceiro 

lugar das mais elegantes de 
Portugal. A nível internacional, 
Kate Middleton, de 32 anos, 
obteve a medalha de bronze. 
A mulher do príncipe William 
de Inglaterra é conhecida 
pelo seu bom gosto e pela 
sua classe na hora de eleger 
os looks, quer para o dia a dia 
quer para as festas de gala. 
A futura rainha de Inglaterra 
é já um exemplo de elegância 
em todo o mundo. ■

Irina Shayk, de 28 anos, 
foi eleita a segunda 

mulher mais elegante a 
nível internacional. Raquel 
Prates, de 37, foi escolhida 
pelos leitores da Lux para 

ocupar o terceiro lugar 
do pódio das mais 

elegantes em Portugal. 
Na mesma posição 

internacional, surge Kate 
Middleton, de 32 anos, 

mulher do príncipe William 
de Inglaterra e mãe do 

futuro herdeiro do trono
 texto Natália Ribeiro (nataliaribeiro@lux.masemba.com) 

fotos Gtres on line e Arquivo Lux



O
estilista Miguel Vieira estava em Milão 
quando foi surpreendido pela morte 
do pai. Aos 79 anos, Antonino Cer-

queira de Azeredo Pinto morreu em São 
João da Madeira, no dia 12, vítima de doen-
ça prolongada. Ao funeral, na Igreja Ma-
triz da cidade, acorreram diversos amigos 
do criador de moda, como Nayma ou Elisa-
bete Carvalho. No próprio dia em que o pai 
morreu, o estilista fez questão de lhe dedicar 
algumas palavras na sua página no Face-
book: “Querido Pai, Obrigado por ter sido 
um Pai exemplar. O Pai que todos os meus 
amigos adoravam, o Homem que durante 
toda a vida esteve sempre com um sorriso 
a acompanhar os outros, o Esposo mara-
vilhoso, o Avô supercool... (...) Até um dia 
destes... Beijos de saudades!”, escreveu. ■

fotos Álvaro C. Pereira e D.R.

MIGUEL VIEIRA devastado com a morte do pai, 
ANTONINO PINTO, de 79 anos

“Vou sentir muito a sua falta… Dos seus conselhos, 
da sua maneira de pensar, da sua generosidade„

 Em cima, Miguel Vieira e a mãe, Alzira Vieira da Costa, despedem-se de Antonino. Em baixo, à esquerda, os irmãos 
do estilista, Tiago Vieira e Susana Azeredo. À direita, a foto que Miguel partilhou no Facebook no dia da morte do pai



À esquerda, José Castelo Branco, 
vestido com YSL e Gucci, com Betty 

Grafstein. Em baixo, a preparar-se para 
colocar os fi os, cujo efeito dura cerca de 
dois anos, com valores a partir de €500

JOSÉ CASTELO 
BRANCO faz ‘lifting com 
fi os’, a poucos dias de 
ser rainha do Carnaval

 “Amo tanto as 
mulheres que 
me sinto bem 
igual a elas„ 

“U
ma vez, disse ao Ângelo 
Rebelo que queria levantar 
o bumbum, porque não faço 
ginástica. E ele disse: ‘Zé, 
olhe que tem o bumbum no 

sítio e isso vai dar-lhe imensas dores.’
Mas como não faço ginástica, queria o 
bumbum mais em cima. Então meti uns fi os 
russos, mas andava a conduzir quase com 
uma boia. Os fi os acabaram por se partir”, 



recordou José Castelo Branco, que voltou 
à Clínica Milénio, desta vez para aplicar 
quatro fi os no rosto – Silhouette Soft –, uma 
técnica aperfeiçoada nos EUA. “O Zé é muito 
exigente com a sua imagem. E queria 
fazer um lifting e eu disse que nem pensar, 
porque não precisava. Então falei-lhe nesta 
possibilidade, que é indicada para quem 
ainda não precisa de cirurgia, mas quer dar uma 
melhoria”, explicou o cirurgião plástico à Lux. 

Como é feito com anestesia local, Ângelo 
Rebelo garante que os pacientes podem
ir logo para casa e retomar o seu trabalho 
no dia seguinte, já que o procedimento 
deixa marcas “quase impercetíveis”. 
A diferença destes fios em relação a 
outras técnicas anteriores semelhantes, 
explicou, é que são “transparentes, e vão 
sendo absorvidos pelo organismo, libertando 
ácido polilático”, que combate a flaci-

dez. José Castelo Branco prepara-se 
para ser rainha do Carnaval de Estarreja, 
e diz-se muito “honrado com o convite”. 
“É uma coisa inédita. Porque, repare, eu 
não sou transexual, não sou traveca, eu sou 
o José Castelo Branco. Ponto. Eu amo tanto 
as mulheres que me sinto bem igual a elas”, 
concluiu. ■ 

À esquerda, o marchand 
d’art com os cirurgiões Vítor 
Figueiredo e Ângelo Rebelo, 
que já aplicaram esta nova 

técnica em 60 pessoas. 
Além do rosto e do pescoço, 
começa também a ser usada 
nos braços, e para pôr fi m 
ao ressonar. A intervenção 
dura cerca de 40 minutos 

 “Esta intervenção 
é indicada para 

quem ainda 
não precisa 
de cirurgia, 
mas quer 

uma melhoria„ 
Ângelo Rebelo

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



 MARGARIDA PRIETO surpreende 
com novo penteado e explica 
que o trauma de ter perdido 

o cabelo devido a uma doença 
a tem afastado de cortes radicais

 “Fiz a promessa de que 
quando fi zesse 60 anos 

cortaria o cabelo„ 

fotos Artur Lourenço e Arquivo Lux

F
oram precisos muitos anos 
para que Margarida Prieto 
arriscasse a ver-se com o 

cabelo curto. No cocktail Love 
Day Chiado, da revista Eles & Elas, 
a mulher de Manuel Damásio
explicou à Lux porque é que 
durante tanto tempo prefe-
riu manter o cabelo compri-
do: “Há cerca de 20 anos, tive 
uma alopécia, perdi o meu 
cabelo todo e sofri bastante. 
Estive dois anos sem cabelo, 
foi um grande trauma.” Após 
superar a doença, Margarida 
nunca mais quis ver-se com o 
cabelo curto e nem os pedidos 
do marido a fi zeram mudar de 
ideias: “Fiquei traumatizada, 
mas o meu marido dizia-me que 
devia usar o cabelo curto porque 

me fi cava muito bem. Então, fi z 
a promessa de que quando fi zesse 
60 anos cortaria o cabelo. Celebrei 
o aniversário em setembro, mas 
estive a amadurecer a ideia até 
agora. Não foi uma decisão fácil, 
mas fi quei muito satisfeita com 
o resultado!” A família da curadora 
adorou o novo penteado. “Para 
o meu marido foi uma surpresa, 
mas gostou muito. Ele não acre-
ditava que eu fi zesse um corte 
tão radical!”, diz. Por recordar 
o que sofreu quando teve alo-
pécia, Margarida faz questão 
de apoiar quem passa pelo 
mesmo: “Gostaria de dizer para 
não desanimarem. Estive dois 
anos sem cabelo, foi um período 
difícil, mas tudo se ultrapassa.” ■

O visual de 
Margarida Prieto 
fez sucesso entre 
as suas amigas: 

“Gostaram 
e foram todas 

cortar o cabelo!”. 
À direita, 

Margarida antes 
do corte radical
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O visual de 
Margarida Prieto 
fez sucesso entre 
as suas amigas: 

“Gostaram 
e foram todas 

cortar o cabelo!”. 
À direita, 

Margarida antes 
do corte radical
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“As varizes são uma doença hereditária (...) A idade 
é igualmente um fator de risco (...) As mulheres 
têm mais probabilidade de ter varizes, uma vez 
que as hormonas sexuais femininas dilatam as veias„

DOENÇA VENOSA CRÓNICA AFETA QUATRO MILHÕES 
DE PORTUGUESES
A doença venosa crónica manifesta-se como 
varizes dos membros inferiores, afetando quatro
milhões de portugueses. As varizes são uma 
doença hereditária, pelo que ter um familiar com 
varizes aumenta a probabilidade de vir a tê-las 
também. A idade é igualmente um fator de risco, 
dado que as válvulas das veias se tornam 
menos efi cazes com o passar do tempo, devido 
ao seu desgaste. As mulheres têm mais probabili-
dade de ter varizes, uma vez que as hormonas 
sexuais femininas dilatam as veias. Por este mesmo 
motivo, as mulheres grávidas apresentam 
uma maior progressão da doença, uma vez que os 
seus níveis hormonais estão muito mais elevados
do que o normal. 
A doença venosa crónica atinge 50% das mulheres 
e 30% dos homens, sendo uma das principais 
responsáveis pela perdas de dias de trabalho.
Enquanto manifestação da hipertensão venosa, 
as varizes podem ser evitadas se fugirmos 
às situações que a criam. Devemos, por isso, 
evitar estar muitas horas de pé ou sentados, 
ter atenção ao nosso peso (quanto mais pesados, 
mais pressão sobre as veias), evitar saltos altos 
(reduzem a mobilidade dos músculos da barriga 
da perna, limitando a drenagem de sangue) 
e elevar as pernas sempre que possível.
O tratamento faz-se desde há várias centenas 
de anos, recorrendo à remoção dos trajetos 
varicosos, aliviando assim os doentes dos 
sintomas de insufi ciência. Nos últimos anos, 
vários tratamentos minimamente invasivos 
têm surgido como opção à melhor terapia 
padrão, a extirpação da veia safena. Em alguns 
países europeus, estas opções são usadas há 
vários anos como tratamento de primeira linha 
da doença venosa crónica. 
A primeira abordagem da doença parte do doente. 
Perder peso, fazer exercício, não usar roupa 

apertada na barriga da perna (pois aumenta a 
pressão nas veias), evitar estar muito tempo de 
pé ou sentado e elevar as pernas são medidas 
obrigatórias. O primeiro tratamento médico
a ser instituído é o uso de meias de compressão 
elástica. Estas meias vão mover o sangue que 
se encontra parado nas varizes para o sistema 
venoso profundo, diminuindo assim a chamada 
“estase venosa”, que leva aos sintomas da 
doença: inchaço das pernas, dor na barriga das
pernas e aparecimento de úlceras venosas. Nos 
casos mais graves, podem ser utilizados vários 
tratamentos. As telangiectasias e veias reticu-
lares podem ser tratadas com escleroterapia 
líquida, em que um líquido é injetado nesses 
pequenos vasos, provocando a sua destruição. 
As varizes tronculares podem ser tratadas 
também com escleroterapia, mas neste caso 
com uma espuma própria, que deve ser injetada 
recorrendo a visualização por ecodoppler (uma 
ecografi a que permite visualizar melhor os vasos). 
Estes tratamentos têm a vantagem de poder
ser realizados em ambiente de consultório, 
sem necessidade de recorrer a qualquer 
tipo de anestesia. O tratamento de varizes 
tronculares de maiores dimensões pode necessitar 
de recurso a modalidades mais invasivas, como 
a destruição térmica ou mecanoquímica das 
veias responsáveis pelas varizes. Estes trata-
mentos, apesar de poderem ser realizados 
no consultório, já necessitam que se utilize 
anestesia local.
Nas situações em que estas modalidades mini-
mamente invasivas não podem ser utilizadas, o 
recurso à cirurgia é sempre uma opção. A técnica 
utilizada atualmente recorre a pequenos cortes 
na virilha ou atrás do joelho e a minúsculas 
incisões na coxa e na perna, deixando cicatrizes 
muito pequenas. Trata-se de uma das cirurgias 
mais realizadas por um cirurgião vascular e das 
que apresentam menos complicações. 

D
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Luís Loureiro
Cirurgião vascular
Consulta de Angiologia 
e Cirurgia Vascular



citações

“Já andei [fugido ao Fisco]. Mas quando Manuela 
Ferreira Leite fez a amnistia, agarrei a oportunidade 
e pus tudo em ordem. Nunca tinha feito IRS 
em toda a minha vida…” 
Nuno Homem de Sá in Correio da Manhã TV

“Vende-se austeridade. Custo: uma geração. Vende-se ilusão 
de que ultrapassámos a crise. Custo: 130% de dívida pública” 
Pedro Santos Guerreiro in Expresso

“Sabemos todos que não 
existe a família perfeita, 
o marido perfeito, 
ou a mulher perfeita... 
Não falemos da 
sogra perfeita… (…) 
É habitual os casais 
zangarem-se... 
Às vezes voa um prato. 
Mas, por favor,
lembrem-se disto: 
não acabem o dia sem fazer 
as pazes. Nunca, nunca. 
Este é um segredo 
para conservar o amor” 
Papa Francisco durante a missa do dia de S. Valentim 
na Praça de São Pedro

“‘Marius’ estava 
a mais e não tinha 
espaço para estar. 
O zoo deixou-a nascer 
para a esquartejar e poupar 
na comida dos leões. 
Mais valia a selva” 
Clara Ferreira Alves, sobre a girafa morta 
num zoo dinamarquês, in Revista/Expresso

“Aos 23 anos, durante 
um período relativamente 
curto, uns três meses, 
consumi heroína, chutava 
todos os dias… É uma droga 
que absorve tudo, 
absorve a vida” 
Zé Pedro, dos Xutos & Pontapés, in Visão

“Adorava ter o Fernando 
Mendes aqui na TVI” 
Rosa Cullell, CEO da Media Capital, in Notícias TV

“Entrar hoje numa repartição 
de fi nanças, num centro 
de emprego ou em transportes públicos é mergulhar 
fundo no mais fundo do medo. Homens e mulheres 
presos em celas sem grades. Exilados no seu próprio país. 
Perdidos de referências e esperança” 
Luís Osório in Tabu

“As verdadeiras elites não reclamam e não usam privilégios: 
assumem responsabilidades” 
Miguel Sousa Tavares in Expresso

“Eu nunca tive interesse em ser muito rico, 
porque sempre entendi que a vida de um homem 
que se dedica a acumular dinheiro é muito estéril. 
E essa vida eu não queria para mim” 
André Jordan in Revista/Expresso

“Tenho opiniões pouco favoráveis em relação 
aos partidos políticos” 
Júlio Isidro in Diário de Notícias

“A Carla não voltará a sacrifi car 
a sua carreira por causa 
do Nicolas [Sarkozy]” 
Marisa Bruni-Tedeschi, mãe de Carla Bruni, in Nice Matin

“Falar em milagre económico 
é piada de mau gosto” 
José Sócrates in RTP1

“É uma decisão estúpida 
que lhes sai pela culatra
perante a opinião 
pública e os militantes 
que conhecem 
o meu percurso político”
António Capucho, sobre a sua expulsão do PSD, 
in Correio da Manhã

“Não se pode ir à Coreia 
do Norte e cantar ‘Parabéns 
a Você’ ao Kim Jong-un. 
Temos de ser um tanto seletivos
sobre o que queremos fazer” 
George Clooney in Revista/Expresso

“Estou farto de ouvir falar 
desta máquina trituradora
que mata fornecedores, 
que não lhes paga. (…) 
Esta empresa trituradora, 
nos últimos dez anos, 
investiu 1,5 mil milhões 
de euros em Portugal 
e criou 10 mil empregos” 
Alexandre Soares dos Santos, ex-presidente do Conselho 
de Administração da Jerónimo Martins, in Sol

“(…) Ei-la [Assunção 
Esteves] a admitir a hipótese 
de um desfi le de chaimites 
frente à sede da democracia, 
ornamentado com cravos 
vermelhos de Joana 

Vasconcelos, cujo preço rondaria os 5000 euros unitários. 
Alguém me diz se esta ideia tem pés e cabeça (…)?!” 
Helena Sacadura Cabral in blog Fio de Prumo

“O que trazemos na bagagem é profi ssionalismo 
e competência, e a relação que fi cou estabelecida 
com os adeptos foi muito forte. Por isso, foi preciso passar 
a mensagem que sou um treinador e não o Luís de Matos” 
Toni, após a conquista de uma taça aos comandos do Trator, no Irão, in Expresso

“O Dr. Ricardo [Abecassis 
Espírito Santo] é um excelente 
banqueiro, mas sabe, no Brasil 
estamos em período de férias, 

entre o Natal e o Carnaval, 
e ele está um bocadinho 

distraído em relação a esse 
assunto da capitalização„ 

Ricardo Salgado, a propósito das declarações do seu primo 
Ricardo Abecassis Espírito Santo, presidente do BESI Brasil, 

que afi rmou não ser preciso aumentar o capital do banco, in Expresso



DUAS HISTÓRIAS SOBRE CAMINHOS

O VASO RACHADO
Conta a lenda indiana que um homem 
transportava água todos os dias para a sua 
aldeia, usando dois grandes vasos que 
prendia nas extremidades de um pedaço 
de madeira, colocado atravessado nas costas. 
Um dos vasos era mais velho do que o outro, 
e tinha pequenas rachas. De cada vez que o 
homem percorria o caminho até à sua casa, 
metade da água perdia-se. 
Durante dois anos, o homem fez o mesmo 
percurso. O vaso mais jovem estava sempre
muito orgulhoso do seu desempenho, e 
tinha a certeza de estar à altura da missão 
para que tinha sido criado, enquanto o outro 
vaso morria de vergonha por cumprir 
apenas metade da sua tarefa, mesmo 
sabendo que aquelas rachaduras eram 
fruto de muito tempo de trabalho. 
Estava tão envergonhado que, um dia, 
enquanto o homem se preparava para tirar 
água do poço, decidiu conversar com ele:
– Quero pedir desculpa, já que, devido ao 
meu tempo de uso, só consegue entregar 
metade da minha carga e saciar metade da 
sede que espera em sua casa. 
O homem sorriu e disse-lhe:

– Quanto voltarmos, por favor olhe cuidado-
samente para o caminho.
Assim foi feito. O vaso notou que, do seu lado, 
cresciam muitas fl ores e plantas. 
– Vê como a Natureza é mais bela do seu 
lado? – comentou o homem. – Sempre soube 
que você tinha rachas, e resolvi aproveitar 
esse facto. Semeei hortaliças, fl ores e legumes, 
e você tem-nas regado sempre. Já recolhi 
muitas rosas para decorar a minha casa 
e alimentei os meus fi lhos com alface, couve e 
cebolas. Se não fosse como é, como poderia 
eu ter feito isso? Todos nós, em algum 
momento, envelhecemos e passamos a ter 
outras qualidades. É sempre possível aproveitar 
cada uma destas novas qualidades para obter 
um bom resultado.

COMO A TRILHA FOI ABERTA
Na edição n.º 106 do “Jornalinho” (Portugal), 
encontro uma história que muito nos ensina a 
respeito daquilo que escolhemos sem pensar.
Um dia, um bezerro precisou de atravessar 
uma fl oresta virgem para voltar ao seu pasto. 
Sendo um animal irracional, abriu uma trilha 
tortuosa, cheia de curvas, subindo e descendo 
colinas.
No dia seguinte, um cão que passava por ali 
usou a mesma trilha para atravessar a fl oresta.

Depois foi a vez de um carneiro, líder de um 
rebanho, que, vendo o espaço já aberto, 
fez os seus companheiros seguirem por ali.
Mais tarde, os homens começaram a usar 
aquele caminho: entravam e saíam, viravam 
à direita, à esquerda, baixavam-se, 
desviavam-se de obstáculos, reclamando 
e praguejando, com toda a razão, mas nada 
faziam para criar uma alternativa.
Depois de tanto uso, a trilha tornou-se 
uma estradinha onde os pobres animais 
se cansavam sob cargas pesadas, sendo 
obrigados a percorrer em três horas 
uma distância que poderia ser vencida 
em 30 minutos, caso não seguissem o
caminho aberto por um bezerro.
Muitos anos se passaram e a estradinha 
tornou-se a rua principal de um vilarejo, 
e posteriormente a avenida principal de 
uma cidade. Todos reclamavam do trânsito, 
porque o trajeto era o pior possível. 
Entretanto, a velha e sábia fl oresta ria-se, ao 
ver que os homens têm tendência para seguir 
como cegos o caminho que já está aberto, 
sem nunca se perguntarem se aquela é a 
melhor escolha.

paulo coelho
Ru

i M
or

en
o

www.paulocoelhoblog.com

“Todos nós, em algum momento, envelhecemos 
e passamos a ter outras qualidades. 
É sempre possível aproveitar cada uma destas 
novas qualidades para obter um bom resultado„



N
em as fortes dores 
que sentia no braço 
impediram Paulo 
Gonzo de cumprir o 
sonho de alguns fãs, 

que esperavam ansiosamen-
te para assistir a um concerto 
intimista do músico português. 
Horas antes de atuar, o cantor 
fraturou o pulso e foi obrigado 
a ir ao hospital, de onde saiu 
com o braço ao peito. “Foi on-
tem, depois de um concerto em 
Leiria, pelas quatro da manhã. 
Quando me dirigia para o carro, 
estava a chover e escorreguei 
num chão de mármore… Par-
ti o pulso e fui para o hospital 
às cinco da manhã! Estou aqui 
cheio de dores... O meu em-
presário ainda me disse para 
adiarmos o espetáculo, mas eu 

Horas depois 
de partir o braço, 

PAULO GONZO 
é aplaudido em 

concerto intimista 

O cantor recebeu 
um disco de platina 
pelo álbum “Duetos” 

“O verdadeiro 
artista 
contrai 

uma fratura 
e canta 
no dia 

a seguir!„ 

Paulo Gonzo deverá fi car com o braço engessado durante mês e meio, 
com vigilância semanal. À direita, com Pequenina Rodrigues. Em baixo, a 

receber o disco de platina das mãos de Catarina Miranda, da Rádio Comercial



texto Vasco Pereira (vascopereira@lux.masemba.com) 
fotos Ricardo Santos

respondi-lhe: ‘Não, o verdadei-
ro artista é aquele que contrai 
uma fratura e canta no dia a 
seguir!’ [risos]” A verdade é que 
Gonzo cantou e fez vibrar os dez 
fãs que concorreram ao passa-
tempo da Rádio Comercial para 
assistirem ao Concerto Mais 
Pequeno do Mundo, no Tryp 
Lisboa Aeroporto Hotel. “Cantar 
em sítios pequenos é complica-
do, mas eu gosto mais”, disse 
à Lux. “É muito mais atrativo e, 
para mim, é mais desafi ante. 
A responsabilidade é maior, 
porque as pessoas estão senta-
das, o que lhes dá a oportuni-
dade de observarem com muita 
calma o que se passa”, explicou. 
O peso da responsabilidade 
aumenta ainda mais por se tratar 
de grandes admiradores do seu 

trabalho: “É um privilégio cantar 
para dez pessoas! Vieram aqui 
para me verem e eu só tenho 
de não os desapontar.” Na rea-
lidade, não lhe faltavam motivos 
para celebrar. Além de ser mui-
to aplaudido a cada música que 
cantava, recebeu um disco de 
platina pelo seu último álbum, 
“Duetos”, e fi cou a saber que 
o tema “Quem de Nós Dois”, 
que interpreta com Ana Caro-
lina, tinha chegado ao primei-
ro lugar do top da loja iTunes 
em Portugal. O braço imobili-
zado não o impediu de festejar, 
apenas de distribuir autógra-
fos aos fãs: “Tenho de usar um 
carimbo! [risos] Agora, só tiro 
fotografi as”, brincou. ■

Em cima, o músico rodeado 
de fãs e de amigos, no fi nal 

do espetáculo. À direita, 
durante o concerto, em que 
cantou para uma pequena 

plateia de admiradores

 “É um privilégio 
cantar para dez 

pessoas!
Vieram aqui 

para me verem, 
e eu só tenho 

de não os 
desapontar„



Ao lado de 
BRAD PITT, 

a atriz 
destacou-se 

na passadeira 
vermelha dos 
prémios Bafta 

 ANGELINA 
JOLIE 
arrasa  

com um 
original 
smoking 

Angelina Jolie, de 38 anos, foi a mais fotografada na passadeira vermelha da Royal Opera House, em Londres. 
Brad Pitt, de 50, posou orgulhoso ao lado da mulher para as objetivas dos fotógrafos

F
oram um dos primeiros casais a 
pisar a passadeira vermelha da Royal 
Opera House, em Londres, para a 
cerimónia de entrega dos prémios 
Bafta, e aquele que provocou o maior 

número de fl ashes dos fotógrafos. A razão é 
simples: Angelina Jolie. Ao lado do noivo, 
Brad Pitt, a atriz arrasou com um look original 
e inesperado. Em vez do habitual vestido de 
gala típico de cerimónias como esta, Ange-
lina optou por um smoking preto Yves Saint 
Laurent com uma blusa branca e um laço 
desapertado. Para completar o visual à gar-
çon, usou umas discretas joias Tiffany & Co. 
Com uma maquilhagem discreta mas 
irrepreensível e os cabelos soltos, a atriz ofus-
cou as restantes celebridades e mostrou por-
que é consecutivamente considerada uma 
das mulheres mais bonitas e sexy do mundo. 
Na passadeira vermelha e durante a cerimónia, 
as trocas de carícias entre o casal foram cons-
tantes. Juntos desde 2005 e pais de seis fi lhos, 
os atores continuam mais unidos do que nunca, 
nove anos depois de se terem apaixonado. 
A combinar com Angelina, Brad Pitt também 
se vestiu a rigor com um smoking Valentino, 
numa noite em que só teve motivos para 



sorrir: o fi lme “12 Anos Escravo”, que copro-
duziu e no qual também participou como ator, 
sagrou-se um dos grandes vencedores dos 
prémios da British Academy of Film and Tele-
vision Arts, os “óscares britânicos”, que tam-
bém costumam ser uma antevisão dos Óscares 
de Hollywood. A película, realizada por Steve 
McQueen, arrecadou os prémios de melhor 
fi lme e de melhor ator, pela interpretação de 
Chiwetel Ejiofor. Antes de subir à plateia para 
receber o galardão, Brad Pitt deu um beijo à 
namorada, que não escondia o seu orgulho. 
Depois da cerimónia, o casal festejou o triunfo 
do filme numa das muitas after parties, 
altura em que puderam confraternizar com 
alguns dos atores da película e com outras 
celebridades. Apesar de não terem estado 
presentes no evento, os seis fi lhos do casal 
também viajaram para Londres com os pais. 
Maddox, de 12 anos, Pax, de 10, Zahara, de 8, 
Shiloh, de 7, e os gémeos Vivienne e Knox, de 5, 
estiveram recentemente na Austrália com Brad 
Pitt, de 50 anos, e Angelina Jolie, de 38, país 
onde a atriz esteve a gravar algumas cenas 
do seu próximo fi lme, “Unbroken”. O famoso 
casal de atores é inseparável dos fi lhos, e 
mesmo enquanto trabalha faz questão de os 
ter por perto. ■

Juntos desde 2005, os atores completam 
em 2014 nove anos de namoro e 

continuam a mostrar-se muito apaixonados. 
Durante a cerimónia, foram constantes 

os gestos de carinho entre ambos

A atriz usou um smoking 
Yves Saint Laurent 
e joias Tiffany & Co

texto Natália Ribeiro (nataliaribeiro@lux.masemba.com) 
fotos Lusa e Reuters 



LUPITA NYONG’O, SAMANTHA BARKS, OPRAH 
WINFREY, HELEN MIRREN, AMY ADAMS, CATE 

BLANCHETT, OLGA KURYLENKO e UMA THURMAN

 Cor, rendas, tules 
e metálicos na passadeira 

vermelha dos prémios Bafta

Num estonteante vestido 
verde-esmeralda de 
Christian Dior, Lupita 

Nyong’o voltou a mostrar 
por que é uma das novas 
musas dos apaixonados 

por moda. Samantha Barks 
manteve-se fi el ao branco 
imaculado, num modelo 

Calvin Klein. Oprah 
Winfrey preferiu um tom 

escuro, numa criação 
de Stella McCartney. 

Helen Mirren ‘brincou’ 
com folhos em tule 

e renda, em azul e preto,
de Jacques Azagury



P
or algumas horas, os 
britânicos esquece-
ram-se do rigoroso 
inverno que os fusti-
ga e concentraram-

-se na passadeira vermelha dos 
Bafta, em Londres, onde não 
faltou cor e alegria. Lupita 
Nyong’o, que é já considerada 
um dos novos ícones de moda, 
surpreendeu mais uma vez. 
Num espetacular vestido cai-cai 
em verde-esmeralda da coleção 
vintage Christian Dior, a atriz 
mexicana que brilha em “12 
Anos Escravo” passeou beleza, 
elegância e exotismo na passa-

deira. Também num vestido cai-
-cai, mas em branco e da Calvin 
Klein, a britânica Samantha 
 Barks foi outra das mais notadas 
da noite. Vinda de Hollywood, 
Oprah Winfrey escolheu um 
modelo de Stella McCartney 
com a parte de cima em renda, 
cor de vinho. Outra referência 
do cinema mundial, a britânica 
Helen Mirren preferiu um ves-
tido azul-marinho e preto, em 
tule e renda, de Jacques Aza-
gury, estilista que ‘vestiu’ muitas 
vezes a princesa Diana. No-
meada para Melhor Atriz pelo 
seu desempenho em “Golpa-

da Americana”, Amy Adams 
deslumbrou num vestido preto 
de Victoria Beckham. Cate Blan-
chett, que venceu na categoria 
de Melhor Atriz pela interpre-
tação em “Blue Jasmine”, tam-
bém escolheu um vestido preto, 
com apontamentos metálicos, 
de Alexander McQueen. Ainda 
com registos metálicos, mas ao 
estilo sereia, Olga Kurylenko 
optou por um modelo Burberry 
em preto e laranja. Uma Thur-
man arrasou num vestido cai-
-cai preto do Atelier Versace. ■

 Amy Adams escolheu 
um sensual vestido preto 
desenhado por Victoria 

Beckham. Também 
de preto e com a assinatura 

de outro britânico, 
Cate Blanchett preferiu 

um modelo com 
apontamentos metálicos 
de Alexander McQueen. 

A ucraniana Olga 
Kurylenko brilhou 

num vestido estilo sereia 
em laranja e preto 

da Burberry. Uma Thurman 
optou por um cai-cai 
do Atelier Versace

texto Evelise Moutinho (evelisemoutinho@lux.
masemba.com)  fotos Lusa e Reuters



Atores 
celebram 

estreia 
do fi lme 
nacional 
“Eclipse 

em Portugal” 
na noite 

do Dia dos 
Namorados

 “Nunca 
tinha 

feito algo 
assim. 

Isto foi um 
rasgo de 

criatividade 
e coragem„ 

Fernanda Serrano 

Em cima, Sofi a Ribeiro, uma das protagonistas, que se estreou no cinema com este papel, Marco Delgado 
com Fernanda Serrano, e Ricardo Carriço, que veste na película o papel de um padre

E
m 1999, um jovem de 
Aveiro conhecido 
como Tó Jó foi con-
denado a 25 anos de 
cadeia, por ter assas-

sinado os pais com 33 facadas. 
Um crime que se pensa ter 
seguido rituais satânicos, já que 
ocorreu a seguir ao último eclip-
se solar do milénio. O jovem 
ainda hoje alega que cometeu 
o crime porque a sua namorada 
lho pediu como prova de amor. 
Esta é a história verídica que 

serviu de base ao argumento 
do fi lme trágico-cómico “Eclip-
se em Portugal”, de Alexandre 
Cebrian Valente, que estreou no 
Casino Estoril, no passado dia 
14. “É um fi lme nonsense, e que 
foi difícil fazer por variadíssimas 
razões”, explica Sofi a Ribeiro, 
que dá vida a Anita, a namorada 
do assassino: “Tive de me atirar 
ao Tejo, com imenso frio, tendo 
pânico da profundidade. Tive 
de recriar um acidente de car-
ro comigo a conduzir. Tive de 

engordar cinco quilos!”, recor-
dou, divertida. Fernanda Ser-
rano, que interpreta uma bea-
ta, mãe de Anita, afi rmou que 
“nunca tinha feito algo assim” no 
cinema nacional. “Foi um rasgo 
de criatividade e coragem”, elo-
giou. A atriz foi à estreia com os 
colegas, e explicou que ia logo 
de seguida “cear” com o marido, 
que estava a trabalhar na noite 
de S. Valentim. “Já tive com ele 
um pequeno-almoço muito 
divertido, mas hoje os [restau-

rantes] ‘Amo-te’ estão ao rubro”, 
explicou Fernanda, que não vai 
mostrar o fi lme aos fi lhos, dada 
a existência de cenas que po-
dem impressioná-los. O mes-
mo fará Pedro Lima, com a 
possível exceção do fi lho mais 
velho, João Francisco, de 15 
anos. “O fi lme quer conquistar 
o público mais jovem. É dispa-
ratado, com um tipo de humor 
muito tonto”, explicou. ■

texto Vanessa Barros da Cruz (vanessacruz@lux.
masemba.com) fotos Ricardo Santos



 Em cima, Toy e Lili Caneças, 
Liliana Santos, e Anna 

Westerlund com Pedro Lima. 
À esquerda, Pedro Fernandes, 
que se estreou como ator, e a 
mulher, Rita. À direita, Pedro 
Bianchi Prata e Sandra Cóias 

 “É um fi lme 
disparatado, com 
um tipo de humor 

muito tonto„ 
Pedro Lima



BÁRBARA 
GUIMARÃES 
diverte-se no 
‘chá de bebé’ 
da irmã mais 
nova, que vai 
ser mãe de 

uma rapariga 
na primavera

 “É muito 
engraçado 
ver a INÊS 
grávida. 

Vou 
adorar 

ser tia!„ 
Bárbara Guimarães

 Em cima, Bárbara Guimarães com a mãe, Isabel Amorim, e as irmãs, Inês, de 22 anos, 
e Alícia, de 26. Em baixo, um aspeto do ‘chá de bebé’, em tons de lavanda e chocolate



N
a próxima primavera, 
Bárbara Guimarães 
terá de novo um 
bebé nos braços, 
mas, agora, no papel 

de tia. Inês, a irmã mais nova da 
apresentadora da SIC, está grá-
vida de 28 semanas. Foi com a 
cumplicidade de Alícia, a irmã 
do meio, que Bárbara participou 
no ‘chá de bebé surpresa’ que 
a família preparou para Inês, 
na Vila Bicuda, em Cascais: 
“É muito engraçado ver as mi-
nhas irmãs mais novas a ganha-

rem asas. Mais do que ser tia, 
a grande novidade é ter uma 
irmã grávida”, brincou Bárbara. 
“É muito bom e muito bonito, e 
a Inês está muito feliz. Vou ado-
rar ser tia da Isabel! Apesar de 
achar que só se sabe o que é 
ser mãe quando isso realmente 
acontece, estamos cá para aqui-
lo de que a Inês precisar”, dis-
se. Questionada sobre se ter de 
novo um bebé nos braços lhe 
despertaria a vontade de voltar 
a ser mãe, a apresentadora da 
SIC mostrou-se realizada nesse 

papel: “Quero é ser tia! Tenho
dois fi lhos lindos, maravilhosos,
e eles estão radiantes, à espera
da prima”, contou. A ideia do 
‘chá de bebé’ foi de Alícia, que 
juntou assim o útil ao agradável, 
como a própria explica: “Em 
dezembro, comecei a trabalhar 
com a Coffeegirls, que organi-
za eventos, e a minha função 
é desenvolver a imagem da 
marca e da empresa. Por isso, 
ocorreu-me que uma ideia en-
graçada seria, em parceria com 
a Chicco, organizar um baby 

shower para a minha irmã mais 
nova. No caso da Inês, o tema 
foi ‘A Viagem’, uma vez que ela 
vai agora para o Brasil [o mari-
do é brasileiro] e só regressará 
depois de o bebé nascer. Foi 
uma despedida muito simpática 
com a família mais próxima e os 
amigos, e em que acabei tam-
bém por apresentar a marca aos 
convidados”, acrescentou Alí-
cia, feliz com o resultado, em 
tons lavanda e chocolate. ■

Em cima, Bárbara Guimarães com a mãe e a irmã, a verem alguns dos presentes. Aos 22 anos, Inês Santos Silva 
prepara-se para ser mãe de Isabel, na primavera, e fazer de Bárbara, a sua irmã mais velha, uma tia feliz

 “O Dinis 
e a Carlota 

estão radiantes, 
à espera 

da prima„ 
Bárbara

 “Conseguimos 
manter 

a surpresa 
até ao último 
minuto„ Alícia

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



antena lux

D
.R

.

Carolina 
Patrocínio
FAZ BABY SHOWER 
SOLIDÁRIO
A apresentadora e a irmã, 
Mariana, que estão grávidas 
de cerca de oito meses, 
de duas meninas, fi zeram 
um baby shower solidário. 
O evento decorreu no dia 
15 e Carolina Patrocínio 
pediu às amigas para 
levarem presentes práticos, 
como fraldas, cremes 
e roupas, que serão doados 
a instituições de solidariedade
social, para ajudar bebés 
necessitados. Carolina 
partilhou algumas fotos 
do baby shower, com 
decoração da Pó de Arroz, 
nas suas páginas do 
Facebook e do Instagram.

Ellen Page 
ASSUME HOMOSSEXUALIDADE
Foi perante uma plateia de jovens, 
numa conferência para adolescentes 
homossexuais, que Ellen Page 
assumiu a sua orientação sexual. 
“Estou aqui porque sou gay”, disse 
a atriz de 26 anos, nomeada para 
um Óscar pela sua interpretação 
no fi lme “Juno”. No discurso, Ellen 
disse estar “cansada de se esconder 
e de mentir por omissão” e acredita 
que, ao assumir-se lésbica, “poderá 
fazer diferença e ajudar outros”. 

Maria João Bastos 
IMAGEM DA PIAGET PORTUGAL
A marca de relojoaria e joalharia 
suíça escolheu Maria João Bastos 
para ser a sua nova imagem em 
Portugal. A Piaget justifi ca a escolha
da atriz com base na sua carreira 
profi ssional, mas também pelo 
facto de ser uma das portuguesas 
mais bonitas e elegantes, refl etindo
na perfeição os valores da marca. 
Maria João junta-se assim a nomes 
como Sienna Miller, Jessica Alba, 
Bar Refaeli ou Gong Li. 
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Diogo Morgado 
NA GQ AMERICANA

Nos EUA para promover 
o fi lme “Son of God”, 

versão cinematográfi ca 
de “A Bíblia”, Diogo 

Morgado não tem mãos 
a medir. Além de ter sido 

entrevistado no programa 
“Entertainment Tonight”, 

foi convidado para uma 
produção na edição 

norte-americana da revista 
GQ. “Son of God” estreia 
nos EUA a 28 de fevereiro 

e chegará às salas 
nacionais a 10 de abril. D

.R
.
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Simon Cowell 
PAI PELA PRIMEIRA VEZ AOS 54 ANOS

Eric, o primeiro fi lho de Simon Cowell e de Lauren 
Silverman, nasceu a 14 de fevereiro, em Nova Iorque. 
“Muito feliz por anunciar que o Eric nasceu às 17h45. 

Saudável e bonito. A Lauren está ótima. Obrigado a todos 
pelas mensagens”, escreveu o produtor e jurado do “X 

Factor” no Twitter. Cowell tem-se revelado um pai babado 
nas redes sociais. “Agora já podem ver como o pequeno 

Eric é tão bonito. Nunca imaginei sentir tanto amor 
e orgulho”, escreveu na legenda de uma foto com o fi lho.

Maria Cavaco Silva 
e Belmiro de Azevedo  

MISSÃO SORRISO AJUDA 50 INSTITUIÇÕES
Durante a cerimónia de encerramento da 11.ª edição 

da Missão Sorriso, no Hospital Garcia de Orta, em Almada, 
50 instituições solidárias receberam os apoios conseguidos 

ao longo de 2013 com a campanha levada a cabo pelo 
Continente. “O país vai tendo mais difi culdades, mas 

a Missão Sorriso alargou o leque e tem conseguido chegar 
a mais pessoas”, disse Maria Cavaco Silva, que, ao lado de 

Belmiro de Azevedo, chairman da Sonae, presidiu à cerimónia.   

Irina Shayk
e Cristiano 
Ronaldo 
ELEITOS O CASAL 
MAIS SEXY
O internacional português 
e a manequim russa foram 
eleitos o casal mais sexy 
do mundo do futebol, pelo 
site Free Bet Negotiator. 
Ronaldo e Irina superaram 
o mediático casal David 
e Victoria Beckham, que 
fi cou na segunda posição. 
Em terceiro lugar, fi caram 
Lionel Messi e Antonella 
Roccuzzo. Gerard Piqué 
e Shakira e Iker Casillas 
e Sara Carbonero fi caram 
na quinta e sétima posição.

Mafalda 
Teixeira 
e Jorge 
Kapinha
VÃO SER PAIS 
DE UM RAPAZ
Mafalda Teixeira,
de 31 anos, 
e Jorge Kapinha, 
de 39, já sabem 
o sexo do seu 
primeiro fi lho: 
um rapaz. 
Mafalda está 
grávida de cerca 
de sete meses 
e tem tido 
uma gestação 
tranquila. 
O bebé nasce 
no fi nal de abril. 
O casal organizou 
um passatempo 
no Facebook, 
no qual os fãs 
puderam dar 
um palpite sobre 
o sexo do fi lho. 
O vencedor 
recebeu 
um presente. Ri

ca
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P
or um dia, o Ministério da Econo-
mia transformou-se numa peque-
na mostra de produtos nacionais, 
com mesa posta e tudo, para 
receber os embaixadores do 

programa “Portugal Sou Eu”, uma iniciativa 
do presidente da Ivity Brand Corp, Carlos 
Coelho, que tem como objetivo valorizar o 
que é feito no nosso país junto dos consumi-
dores. Por representarem tão bem Portugal 
através do seu trabalho, Cristina Ferreira e 
Cuca Roseta foram convidadas para serem 

embaixadoras do programa criado pelo Mi-
nistério da Economia, em parceria com a AEP 
e a AIP, ao lado de nomes como Henrique Sá 
Pessoa, Carolina Piteira, João Manzarra e 
Cláudia Vieira, entre outros. “Não se pode 
recusar um convite destes, até porque 
sou a primeira a puxar pelo que é nosso e 
acho que essa também é a minha missão. 
Estamos numa fase em que qualquer cam-
panha será útil para revitalizar a econo-
mia. Se eu conseguir fazer os portugueses 
estarem atentos ao que é nosso, fi co mui-

CRISTINA FERREIRA 
e CUCA ROSETA 
embaixadoras 
do programa 

“Portugal Sou Eu”  

“Sou a primeira 
a puxar pelo 
que é nosso. 

Essa também é 
a minha missão„ 

Cristina Ferreira 

 À esquerda, Cuca Roseta. Em cima, Cristina Ferreira com o ministro da Economia, 
António Pires de Lima, e a apresentadora com a fadista, duas das fi guras 

nacionais eleitas para embaixadoras da iniciativa “Portugal Sou Eu”



to satisfeita”, disse Cristina Ferreira, que se 
mostrou entusiasmada por fazer parte do 
projeto, sobretudo por ser uma fã assumida 
do que se faz e produz por cá: “Quando vou 
ao supermercado, opto por produtos nacio-
nais. Aliás, tenho produção própria (risos), 
e sempre fui de comprar a produtores locais, 
da minha zona. O sabor não tem nada a ver!“ 
Também para Cuca Roseta, que tem levado 
Portugal aos quatro cantos do mundo através 
dos seus concertos, é um orgulho fazer parte 
da iniciativa, cuja apresentação contou 
com a presença do ministro e do secretário 
de Estado da Economia, António Pires de Lima 
e Leonardo Mathias. A fadista confessou 
que há muito se sente embaixadora de 

Portugal. “Orgulho-me imenso de fazer parte 
deste projeto, porque sinto que já fazia par-
te dele. O fado já é ‘Portugal Sou Eu’, e nós, 
que viajamos pelo mundo inteiro, temos 
noção disso, pela forma como as pessoas 
reagem ao que é nosso. Sinto isso quando 
falam comigo após os concertos. Às vezes, 
esquecemo-nos de que temos produtos 
e pessoas com ideias incríveis.” Leonardo Ma-
thias afi rmou que a iniciativa, cujo símbolo foi 
criado por Carlos Coelho, pretende ser “uma 
convocatória de vontades, de afetos e de 
ações”, desejando que os portugueses adi-
ram a uma marca que já abrange mais de 
mil produtos. ■

 Em cima, Leonardo Mathias, 
secretário de Estado da Economia, 

conversa com Cuca Roseta 
e o fadista Miguel Capucho 

(ao centro), agente da cantora. 
À direita, Cristina Ferreira

 “Sempre fui de 
comprar produtos 

locais da minha zona„ 
Cristina Ferreira

 “O fado já é ‘Portugal 
Sou Eu’, e nós, que 

viajamos pelo mundo 
inteiro, temos noção 

disso„ Cuca Roseta

texto Nair Coelho (naircoelho@lux.masemba.com)  fotos João Cabral 



A
pesar de viverem um romance há 
quase dois anos, Mickael Carreira e 
Laura Figueiredo nunca confi rmaram 

a relação. Nem mesmo agora, que vão 
trabalhar juntos na RTP, aceitaram falar 
sobre o namoro. O cantor foi apresentado 
como um dos mentores do programa “The 
Voice Portugal”, mas evitou fotografi as 
ao lado da namorada, que será uma das 
coapresentadoras do programa. Ques-
tionado sobre a presença de Laura no 
concurso, riu-se e contornou a questão, di-
zendo apenas: “Estou muito feliz por estar 
aqui.” A apresentadora, por seu lado, elo-
giou as qualidades de Mickael enquanto 
cantor romântico, mas não quis falar dele 
enquanto seu namorado. “Ele é um dos 
mentores. Eu sou fã dos quatro mento-
res e estou superfeliz. Não é justo para 
os outros falar sempre sobre o mesmo 
mentor”, justifi cou. ■

Lado a lado 
no “The Voice 

Portugal”, 
o cantor e LAURA 

FIGUEIREDO 
insistem em manter 

secreta a relação  

MICKAEL 
CARREIRA e 
a namorada 
vão trabalhar 

juntos 
na RTP

Mickael Carreira, de 27 anos,  
foi apresentado como 

um dos mentores do programa 
da RTP. A namorada, 

Laura Figueiredo, 
de 27 anos, fotografou-o

fotos João Cabral



O
ator José Fidalgo, que 
anunciou a sua separa-
ção de Fernanda Mari-

nho em agosto, e a jornalista 
Ana Carreteiro, que terminou 
a sua relação com Tiago Vieira 
no início do verão, têm-se mos-
trado inseparáveis. Apesar de 
nenhum dos dois assumir a 
existência de um namoro, a 
Lux sabe que entre José, de 34 

anos, e Ana, de 35, pode haver 
mais do que uma amizade. 
Confrontada com a possibili-
dade de existir uma relação 
amorosa, a jornalista riu-se e 
respondeu apenas. “Não vou 
falar sobre isso…” Questionado 
sobre o mesmo assunto, o ator 
remeteu a resposta para a sua 
agência, a Glam, que informou 
que ele não comentava por-

menores da sua vida privada. 
A verdade é que, recentemen-
te, os dois foram fotografados 
juntos, aquando do lançamen-
to da primeira edição do livro 
“Porsche 911”, ocasião em 
que foi bem visível a cumpli-
cidade e o à-vontade entre o 
ator e a jornalista. José Fidal-
go viveu seis anos com a em-
presária Fernanda Marinho, de 

Fafe, de quem tem um fi lho, 
Lourenço, agora com 4 anos. 
Ana Carreteiro, jornalista do 
Diário de Notícias, é mãe de 
António Maria, de 2 anos, e de 
Maria do Mar, de 1, fruto do seu 
relacionamento de cinco anos 
com Tiago Vieira, fi lho do pre-
sidente do Sport Lisboa e Ben-
fi ca, Luís Filipe Vieira. ■

fotos D.R.

O ator e a jornalista estão 
cada vez mais próximos

 Ambos têm fi lhos e estão 
solteiros depois de terem 

terminado longas relações

 JOSÉ FIDALGO 
e ANA CARRETEIRO 

cúmplices 
e inseparáveis

Ana Carreteiro, de 35 anos, e José Fidaldo, de 34, 
foram fotografados juntos no lançamento 
da primeira edição do livro “Porsche 911”



A LUX DECIDIU, À SEMELHANÇA DOS ANOS ANTERIORES, DAR 

AOS LEITORES A OPORTUNIDADE DE ELEGEREM 13 PERSONALIDADES 

MASCULINAS QUE SE DESTACARAM EM 2013, EM 13 ÁREAS DIVERSAS.

PARA ISSO, FOI ESCOLHIDO UM JÚRI INDEPENDENTE E IDÓNEO

QUE SELECIONOU TRÊS HOMENS EM CADA UMA DAS CATEGORIAS.

A SUA PARTICIPAÇÃO É FUNDAMENTAL PARA UMA ELEIÇÃO JUSTA.

Patrocinador
ofi cial

apoios

Personalidades
MASCULINAS 

2013



Personalidades
MASCULINAS 

2013

Música

ANTÓNIO 
ZAMBUJO

 LUX 01

Nasceu em Beja e cresceu a ouvir o canto 
alentejano, infl uência que até hoje marca o 
seu trabalho. Depois de “Quinto”, lançou 
“Lisboa 22:38” no fi nal de 2013, um álbum 
gravado ao vivo que regista a estreia do 
fadista no Coliseu dos Recreios.

CARLOS 
DO CARMO

LUX 02

Em 2013, assinalou 50 anos de carreira, 
celebrados com um grande concerto que 
recordou uma vida inteira dedicada ao fado. 
Na comemoração no Centro Cultural de 
Belém, contou com a participação da 
Orquestra Sinfónica Portuguesa.

RODRIGO 
LEÃO

LUX 03

Em 2013, levou Portugal além-fronteiras. 
Autor da banda sonora do mais recen-
te fi lme de Lee Daniels, “O Mordomo”, 
o compositor chegou a estar pré-nomea-
do para os Óscares e foi elogiado pela 
qualidade do seu trabalho musical.

Foi durante um almoço no res-
taurante II Gattopardo, no Hotel 
D. Pedro, em Lisboa, que o júri 
(da esquerda para a direita: 

António-Pedro Vasconcelos, 
rea lizador, Rosalina Machado, 
empresária, Luís Norton de 
Matos, treinador de fute-
bol, Helena Sacadura Cabral, 
escritora, Virgílio Castelo, 
ator, Nicolau Breyner, ator, e 

Paulo Camacho, sócio-funda-
dor da Até ao Fim do Mundo) 
debateu, selecionou e nomeou 
39 homens, três em cada uma 
das 13 áreas, que se destaca-
ram ao longo de 2013, e nos 
quais pode agora manifestar o 

seu voto. Paralelamente, o site 
Lux.pt será o meio exclusivo 
de apresentação dos nomea-
dos e da votação na catego-
ria Mais Sexy. Os vencedores 
desta área serão anunciados, 
posteriormente, na revista.

Resultará apenas um vencedor por cada categoria em apreciação e essa votação será feita pelos leitores, via telefone 
ou através do site Lux.pt. A cada nomeado corresponde um número de 1 a 39. Para votar na personalidade que quer 
eleger, ligue 760 108 001 e siga as instruções da operadora. Custo de participação: €0,60 (mais IVA). No site da Lux: 
vá a Lux.pt e siga as instruções. A votação decorrerá entre os dias 20 de fevereiro e 4 de março de 2014 (até às 18h). 

As personalidades vencedoras serão conhecidas no dia 13 de março, na edição n.º 724 da revista Lux e em Lux.pt.

O júri



Televisão (Ficção)

Teatro

Cinema

“O Preço”, de Arthur Miller, marcou o seu 
regresso ao teatro, num papel exigente, 
pois esteve quase duas horas sem sair de 
cena. Na peça, exibida no Teatro Aberto, 
deu vida a uma personagem carregada 
de tensão emocional.

2013 foi o ano do seu regresso à realização, 
com o fi lme “7 Pecados Rurais”, no qual 
também participou como ator. A comédia 
protagonizada por João Paulo Rodrigues 
e Pedro Alves tornou-se o fi lme de fi cção 
portuguesa mais visto do ano.

O ano passado marcou o seu regresso 
ao pequeno ecrã, como protagonista da 
telenovela “Belmonte”, da TVI. O ator 
impôs-se com a sua entrega à persona-
gem, mostrando por que é um dos maio-
res talentos masculinos da fi cção nacional. 

Com interpretações elogiadas em “À Vossa 
Vontade”, no Teatro Nacional de D. Maria II,
e “A Noite”, no Teatro da Trindade, voltou 
a provar por que é considerado um dos 
melhores atores portugueses. Nas duas 
peças, interpretou textos desafi antes.

Em “A Gaiola Dourada”, interpretou um 
papel que não deixou os espetadores indife-
rentes, mostrando por que é um dos atores 
mais conceituados da sua geração. A per-
sonagem de José Ribeiro será, sem dúvida, 
uma das mais marcantes da sua carreira.

Além de ter integrado o elenco da terceira 
temporada de “Revenge”, atingiu popu-
laridade internacional no papel de Jesus, 
na série norte-americana “A Bíblia”. É 
agora o vilão de “Sol de Inverno”, da SIC. 
Esteve pré-nomeado para um Emmy.

O Teatro Nacional de S. João, no Porto, 
foi o palco escolhido para estrear “Rosen-
crantz & Guildenstern Estão Mortos”, de 
Tom Stoppard, na qual deu vida a um dos 
protagonistas. O ator voltou a seduzir e a 
emocionar o público com o seu talento. 

“A Gaiola Dourada”, o fi lme mais visto em 
Portugal em 2013, assinado por este luso-
-descendente, somou 754 195 espetadores 
e 3,8 milhões de euros de receitas. Os elo-
gios da crítica mostram que o realizador 
e ator, de 33 anos, está de parabéns. 

Conquistou o carinho do público com a sua 
personagem da série “Bem-Vindos a 
Beirais”, da RTP. Fez também uma par-
ticipação especial na série “No Limite”, 
a versão norte-americana do sucesso 
inglês “Shameless”, na pele de Nando.

JOAQUIM 
DE ALMEIDA
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NICOLAU 
BREYNER
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JOÃO 
LAGARTO 
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DELGADO
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NUNO 
LOPES
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DIOGO 
MORGADO
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RAPAZOTE
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RÚBEN 
ALVES
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Literatura

Televisão (informação)

Televisão (entretenimento)

MANUEL 
LUÍS 

GOUCHA
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DANIEL 
OLIVEIRA
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JOÃO 
BAIÃO
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JOSÉ 
ALBERTO 

CARVALHO
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JOSÉ 
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SANTOS
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Um dos apresentadores mais acarinhados 
pelo público, a sua terceira nomeação 
não surpreende. De pedra e cal nas 
manhãs da TVI, também abraçou outros 
projetos, como “A Tua Cara Não Me 
É Estranha”, ao lado de Cristina Ferreira.

Rosto incontornável do jornalismo televisivo 
em Portugal, apresenta o “Jornal das 
8”, da TVI, da qual é também diretor de 
Informação. Aos 46 anos, tem uma imagem 
credível junto dos espetadores, sendo um 
dos nomes mais respeitados da sua área.

A sua faceta de escritor já compete com 
a de jornalista conceituado, sendo que 
cada obra publicada rapidamente se torna 
best-seller. Lançou dois livros em 2013: 
“O Homem de Constantinopla” e “Um 
Milionário em Lisboa”.

Com apenas 32 anos, é considerado um 
dos melhores entrevistadores da atuali-
dade. O apresentador do programa “Alta 
Definição”, da SIC, é nomeado pelo 
terceiro ano consecutivo, pela forma como 
conduz e edita o magazine semanal. 

O subdiretor de Informação da SIC é um 
dos nomes mais conceituados do jornalismo 
económico em Portugal. No seu papel de 
comentador televisivo, foi largamen-
te elogiado e conquistou uma enorme 
popularidade nas redes sociais. 

Professor associado da Universidade Nova 
de Lisboa, é um dos autores mais valori-
zados da literatura contemporânea. Em 
2013, editou o livro de poesia “Navegação 
de Acaso” e recebeu o Prémio Rainha Sofi a 
de Poesia Ibero-Americana.

Assumiu a liderança das manhãs da RTP, 
ao lado de Tânia Ribas de Oliveira, e trouxe 
um novo rumo à “Praça da Alegria”. Energia 
e simpatia caracterizam a sua forma de 
estar no pequeno ecrã, nunca desiludindo 
os seus admiradores.

Grande repórter da SIC, tem sido elogiado 
pelos seus trabalhos de investigação 
sobre temas delicados e polémicos que 
marcam a vida dos portugueses. O jorna-
lista é conhecido por ‘pôr a mão na feri-
da’, com isenção e credibilidade.

Argumentista de fi lmes como “Call Girl” ou 
séries como “Conta-me Como Foi”, es-
treou-se como escritor com “A Velocida-
de dos Objetos Metálicos” e foi muito 
elogiado pela forma como questiona os 
valores do mundo em que vivemos.

NUNO 
JÚDICE
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TIAGO 
R. SANTOS
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Desporto

Moda

Artes Plásticas

RUI 
COSTA
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CRISTIANO 
RONALDO
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2013 foi um ano memorável para o ciclista: 
venceu duas etapas da Volta a França, 
ganhou a Volta à Suíça pelo segundo ano 
consecutivo e sagrou-se campeão mundial, 
tornando-se o primeiro português a 
conseguir tal feito. 

Em 2013, apresentou a exposição “Ma-
nipulating Surface – Portuguese Crafts-
manship”, na Semana da Moda de Londres, 
e foi convidado de uma das mais presti-
giadas feiras internacionais de joalharia 
de moda, a Bijorhca, em Paris.

Natural do Porto e com 35 anos, apresentou 
no Gallery Hostel a exposição de pintura 
“Panem et Circenses – Liberdade Como 
Possibilidade do Isolamento”, uma obra 
inspirada em pessoas e grupos margina-
lizados pela sociedade.

Foi o seu melhor ano no Real Madrid, com 
59 golos em 50 jogos. Em 2013, marcou 
ainda mais dez golos ao serviço da Seleção 
Nacional, vivendo um dos melhores anos da 
sua carreira, rematado com a sua segunda 
Bola de Ouro, atribuída pela FIFA.

Integra a terceira geração da família ligada 
à produção de calçado. Em 1999, lançou 
uma marca com nome próprio e tornou-se 
um dos principais designers nacionais do 
setor. Já calçou a princesa Letizia e as atrizes 
Penélope Cruz e Naomi Watts.

Pintor e ilustrador, recebeu dois Merit Win-
ners da revista 3x3 – The Magazine of Con-
temporary Illustration, pelo trabalho para 
os livros infantis “A Casa do João” e “Era 
uma Vez um Cão”. Pela Creative Quarterly, 
foi também três vezes premiado.

Com o seu par, Leonor Oliveira, ocupa o pri-
meiro lugar no ranking mundial de ginástica 
acrobática. No 26.º Campeonato Europeu 
da modalidade, o par conquistou três 
medalhas, após o que foi convidado para 
integrar o Cirque du Soleil. 

À frente da casa Lacoste há mais de três 
anos, comemorou uma década de carreira. 
Foi convidado a assinalar a data com uma 
exposição no MUDE – Museu do Design 
e da Moda, em Lisboa, pela qualidade e 
pela consistência do seu trabalho. 

O escultor, de 76 anos, usa a Natureza 
como matéria-prima. Em 2013, expôs no 
Museu de Serralves “Arte Vida/Vida Arte – 
Revelações de Energias e Movimentos da 
Matéria”, composta por trabalhos criados 
para os espaços daquela fundação. 



Solidariedade

Negócios

Política

RUI 
MOREIRA
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NUNO 
BERNARDO 

LUX 36

MIGUEL 
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JARDIM
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Foi um dos grandes vencedores das eleições 
autárquicas de 2013, quando se tornou, 
como independente, presidente da Câmara 
Municipal do Porto. Foi sucessivamente 
reeleito, desde 2001, para o cargo de pre-
sidente da Associação Comercial do Porto. 

Fundou a beActive em 2003 e depressa 
a produtora se tornou um êxito. Com “Beat 
Girl”, o produtor e argumentista foi nomea-
do para um Emmy na categoria de Melhor 
Série Juvenil pela Academia Nacional 
de Artes e Ciências Televisivas, dos EUA.  

Esta é uma nomeação do Bombeiro Portu-
guês, na pessoa do presidente da Associa-
ção Portuguesa de Bombeiros Voluntários, 
pelo seu trabalho admirável e tantas vezes 
inglório. Só no ano passado, morreram nove 
soldados da paz no combate às chamas. 

Com mais de metade dos votos, foi ree-
leito presidente da Câmara Municipal de 
Lisboa. A vitória esmagadora do candidato 
do PS veio comprovar a confi ança que os 
eleitores da capital depositam nas suas 
capacidades de gestão. 

Aos 29 anos, está à frente da Science4you, 
uma empresa que cria brinquedos cientí-
fi cos e que começou como um projeto na 
faculdade. Já conquistou vários prémios, 
incluindo o de Empreendedor do Ano, 
atribuído pela Comissão Europeia. 

É presidente da Fundação Realizar um 
Desejo, a afi liada portuguesa da Make-
-a-Wish. A instituição realiza os desejos  
e sonhos de crianças e jovens, entre os 
três e os 18 anos, com doenças graves, 
progressivas, degenerativas ou malignas. 

Venceu a Câmara de Viana do Castelo com 
48% dos votos. A posição fi rme no caso dos 
estaleiros navais, assim como a determinação 
de proibir corridas de touros no município, 
são alguns dos temas que marcaram, até 
agora, o seu percurso na autarquia.

Em 2013, o presidente da Fitecom, empresa 
têxtil da zona da Covilhã, apresentou o 
tecido do futuro, que protege contra o frio 
e o calor. A empresa é pioneira na produção 
de produtos inovadores, como os tecidos 
antiodor e anti-stress. 

O júri decidiu nomear os voluntários no 
trabalho de apoio aos sem-abrigo, na pessoa 
do Presidente da CASA – Centro de Apoio 
ao Sem-Abrigo. Esta associação sem fi ns 
lucrativos presta ajuda, alimentação e aloja-
mento às pessoas que vivem na rua.



Em exclusivo à Lux, pais de PEDRO TITO NEGRÃO dizem-se revoltados 
com a morte do fi lho, a atuação da universidade e o silêncio do dux

 “Todos os dias falo com o meu fi lho. Peço-lhe desculpa, 
sei que ele não gostava de me ver chorar„ Fátima Negrão

“P
or vezes, ainda chamamos 
o Pedro para jantar.” Pas-
saram mais de dois me-
ses desde que Humberto 
Tito Negrão e Fátima Ne-

grão perderam o seu fi lho mais novo na 
tragédia do Meco. Ainda falam com ele 
“todos os dias”. Pedem-lhe desculpa por 
chorarem. Sabem que ele não iria gos-
tar de os ver assim, a sofrerem por aquilo 
que descrevem como “um destino injusto”. 
Querem, sobretudo, saber a verdade, sa-
ber o que se passou na madrugada do 
passado dia 15 de dezembro, no areal da 
praia do Meco, onde seis estudantes da 
Universidade Lusófona perderam a vida no 
mar. Garantem, apenas: “Foi um ritual de 
praxes.” Anseiam por uma explicação do 
único sobrevivente, o dux (líder máximo 
das praxes daquela instituição) João Miguel 
Gouveia, de 23 anos. Daí a revolta perante 
o seu silêncio, ainda que a família de João 
tenha emitido uma carta descrevendo um 
cenário de “acidente”, a descrição que 
o próprio deu às autoridades. “A Justiça 
tem de ser feita”, diz a técnica ofi cial de con-

tas, justifi cando a decisão dos pais das seis 
vítimas de avançar com uma queixa-crime 
contra o sobrevivente, e outra contra a Lu-
sófona, pela forma como se posicionou 
neste processo e pela falta de supervisão 
das praxes. Pedro Tito Negrão já tinha con-
cluído a licenciatura em Gestão naquela 
universidade, mas era líder das praxes do 
seu curso. Trabalhava no BPI e ponderava 
regressar à Lusófona para tirar um mestra-
do. “Eu perguntei-lhe: ‘Então vais fazer o 
mestrado lá? Não tinhas dito que não ias, 
por causa do caso [Miguel] Relvas?’ Ele dis-
se-me que tinha pensado melhor e que, 
afi nal, queria voltar para lá. Agora percebo 
porquê: queria continuar a subir na estrutura 
da Comissão de Praxes”, lamenta a mãe. 
À Lux, ao lado do marido, falou dos porme-
nores que já descobriram, e não poupou 
farpas a quem acha merecê-las.
Lux – Como é que souberam do desapare-
cimento do vosso fi lho?
Humberto Tito Negrão –  A primeira vez que 
nos contactaram foi nesse domingo. A mi-
nha esposa estava num evento religioso 
no Estoril. Eu estava em casa. Por acaso 

[suspira] estava a pintar o quarto do Pedro, 
porque ele já me andava a pedir há muito 
tempo. Ouvi o telefone tocar várias vezes, 
mas, como estava com a tinta… Quando 
atendo o telemóvel, era a namorada do meu 
fi lho, supernervosa, a pedir o meu número 
de telefone de casa. Queria dá-lo à Polícia. 
Logo a seguir, a Polícia liga-me e diz-me para 
ir diretamente à praia do Meco. Foi quando 
começaram a ligar a dizer que tinham desa-
parecido seis estudantes. Aí… [faz um gesto 
a imitar um desabamento].
Lux – Na altura, não queriam acreditar que 
o vosso fi lho estivesse no mar…
Fátima Negrão –Não, nem que tivesse desa-
parecido. Eu, logo no início (como o Tiago, 
o primeiro a ser resgatado do mar, tinha a 
coluna partida), pus a hipótese de ter corri-
do alguma coisa mal. Pensei que o Tiago se 
tinha revoltado e que lhe tinham feito mal e 
o tinham atirado à água. Depois, achei que 
tinham sido sequestrados, até para tráfi co 
de órgãos, sei lá, e que os tinham deitado 
ao mar. Só quando começámos a ouvir 
relatos de praxes é que começámos a 
interiorizar que seria isso. 



H.T.N. – Quando eles começaram todos a 
aparecer, parecia-me que eles estavam a 
soltar-se, que deviam estar todos amarrados. 
Lux – Como é que descrevem aqueles dias 
de espera [o de Pedro foi o último corpo a 
ser encontrado, no dia 26 de dezembro]?
F.N. – Aquilo, para mim, foi um pesadelo. 
Íamos para o Meco porque tínhamos de ir. 
Olhar para o mar era olhar por olhar… 
H.T.N. – [hesita] Foi um não dormir. Foram dias 
sem conseguir dormir. Era capaz de estar até 
às tantas da noite a olhar para a TV. 
Lux – Como é que fazem o vosso luto?
F.N. – Tenho de encarar isto como o destino, 
que é injusto… Não faz sentido. [lágrimas]
Desde que fi quei desempregada, dediquei-
-me à empresa de contabilidade de que o 
Pedro era gestor, mas desde dezembro que 
não tenho paciência para lá ir. 
H.T.N. – Todos os dias falamos com ele. Não 
sou religioso, mas todos os dias ponho uma 
velinha à frente [da fotografi a] do meu fi lho.
F.N. – Estou sempre a falar com ele [voz em-
bargada]. Não consigo parar de chorar, 
agora. Até aqui não tinha chorado, mas te-
nho estado mais sensível, nestes últimos dias.
Lux – O que lhe dizem?
F.N. – Todos os dias falo com o meu fi lho. 
Depois peço-lhe desculpa, porque sei que 
ele não gostava de me ver chorar…
H.T.N. – Eu, às vezes, ainda digo: “Chama o 
Pedro para jantar.”
Lux – Já conseguiram entrar no quarto dele?
F.N. – Não, o quarto está conforme estava. 
A pintura concluiu-se, mas não conseguimos 
pôr nada no sítio.
Lux – Como era ele enquanto adolescente?
F.N. – Superdivertido, extrovertido, ao con-
trário do irmão. Alegre, bem-disposto. Toda 
a gente gostava dele. Tinha sempre um jei-
tinho para me pedir as coisas, e eu dava.
H.T.N. – Temos vídeos dele em que estava 
sempre aos saltos à frente da câmara.
Lux – Orgulham-se da educação que 
deram ao Pedro?
F.N. – Sim, tentámos fazer o melhor possível, 
e ele sempre acatou as nossas orientações.
Lux – Ele cometia excessos? Drogas? Álcool?
F.N. – Drogas… Que nós saibamos, não… 
Álcool… Nunca o vi embriagado, mas não 
quer dizer que não bebesse, sobretudo, 
nestas coisas de faculdade. Não me espanta 
que estivessem embriagados ou drogados. 
Deviam ter feito exames imediatos ao João.

 “Sabemos que o dux 
é culpado. Agora 

se o fez consciente ou 
inconscientemente...„ 

Fátima Negrão

Humberto, de 55 anos, e Fátima Negrão, de 53, pais de Pedro Tito Negrão. 
A técnica ofi cial de contas disse que parecia estar a “pressentir” que algo 

se ia passar, pois sentia o fi lho muito “stressado”. Contou que ele lhe 
atendeu o telefone, o que não era habitual quando estava fora com amigos. 

Tal como não era costume ela ir à rua despedir-se dele. Foi o caso 



Humberto é desenhador, mas está 
desempregado. Sente falta de “ocupar 

a cabeça”, porque se isola “muito 
em casa”. Analisando o caso, diz haver 
várias contradições, como o número 
de pessoas que estavam com o fi lho

 “Por vezes ainda 
chamamos o Pedro 

para jantar„ 
Fátima Negrão

 “Ainda não 
conseguimos entrar 

no quarto dele. 
Está como estava„ 

H.T.N. – O álcool não, mas a droga fi ca seis 
meses no corpo. 
F.N. – Pois, então vamos fazer testes ao João! 
Lux – Já tinham detetado excessos a nível 
de praxes?
F.N. – Apercebia-me que de vez em quando 
ele trazia a roupa toda suja de vinho. Ele 
dizia-me para comprar vinho barato e fi cavam 
a noite toda no Campo Grande, mas ele nun-
ca se pronunciou em relação a isso. 
Lux – Alguma vez detetaram que estivesse 
a ser vítima de coação?
F.N. – Contrariamente à sua maneira de ser, 
nos últimos tempos, andava com uma pos-
tura diferente: estava mais agressivo. Andava 
muito atarefado, mesmo depois de ter ter-
minado os exames, em setembro… Não me 
dizia nada. Eu nem me podia aproximar do 
computador, eram coisas confi denciais dele.
Lux – Por que têm criticado a Lusófona?
F.N. –  Por não se ter envolvido no processo. 
Foi tudo conduzido de forma muito formal, 
até mesmo a carta a oferecer-nos apoio psi-
cológico. Eu sei que os alunos são números 
para as instituições, mas acho que tem de 
haver um mínimo de bom senso. Dá a ideia 
que os passos que tomam só servem para 
‘mostrar’ qualquer coisa ao exterior. Mesmo 
o inquérito interno já foi aberto tardiamen-
te, apenas por causa da pressão da comu-
nicação social. 
Lux – Esta queixa-crime contra a instituição 
baseia-se em quê?
F.N. – Desde o início, fi cou bem claro que a 
instituição não assume, não quer assumir 
responsabilidades. Daí a nossa posição. 
Temos um grande número de provas que 
indiciam que eles estiveram todo o fi m de 
semana em praxe. Eles foram segundo o 

Código de Conduta, onde o nome do dono 
da Lusófona aparece em vários artigos. 
Vários documentos são escritos em papel 
timbrado. Portanto, a instituição não pode 
dizer que desconhece tudo. Temos elemen-
tos de prova, que ainda não estamos a re-
velar, que mostram que à noite, naquele 
local, no areal, estavam em praxe. Agora, se 
no momento em que a onda os apanhou 
estavam em praxe, não sabemos.
Lux – Como tiveram acesso a essas provas?
F.N. – Pela documentação a que tivemos 
acesso sobre os objetos que eles leva-
ram para o fi m de semana. Esses mesmos 
objetos foram encontrados no areal, pela 
Polícia Marítima.
H.T.N. – Nós também encontrámos alguns. 
Lux – Então, não têm dúvidas de que ali se 
passou um ritual de praxe?
F.N. – Não, não! Temos fotos de praxes de si-
tuações anteriores, à luz do dia, à beira-mar, 
em que os caloiros estão de costas para o 
mar, de pés atados, virados para os dux, e 
os dux honoris estão a supervisionar tudo.
Nada me diz que eles não estivessem de 
mãos ou de pés atados, de olhos venda-
dos, porque eles tinham de estar numa si-
tuação que os impossibilitasse de reagir. 
Mesmo a namorada do meu fi lho [que es-
tudou na Lusófona] dizia-me: “Confi amos 
inteiramente no dux. Se estivermos à bei-
ra de um precipício e ele nos mandar dar 
passos nesse sentido, nós confi amos.”
H.T.N. – Cheguei a apanhar um e-mail de um 
aluno da Lusófona que dizia que o João 
Gouveia queria fazer uma praxe que a COPA 
não autorizou, mas que ele disse: “Vocês 
não autorizam, mas vou fazê-la na mesma.”
Lux – São essas provas que vos levam a 



avançar com uma queixa também contra 
o João?
F.N. – Sim. São as provas de que, de facto, 
eles estavam em praxe. Não é a vingança 
que nos move, mas, quando não há um mí-
nimo de bom senso, de sentimento para 
connosco, vou até onde for preciso. Se for 
preciso ir para o estrangeiro, eu vou. 
Lux – Teriam alguma paz de espírito se 
vissem o dux preso?
F.N. – Não sei. A Justiça tem de ser feita. Sa-
bemos que ele é culpado, agora se o fez 
consciente ou inconscientemente… Ele 
quer falar e não pode? Nós compreende-
mos, mas alguém tem de ser responsabi-
lizado, para que isto não aconteça mais. 
Nunca teremos a verdade. Se o João qui-
sesse, já a tinha contado, mas nunca o fará.
Lux – Não acreditam no relato dele, de que 
foi um acidente?
F.N. – Não, não acredito no que ele disse, 
e já fi z questão de o transmitir à irmã e ao 
cunhado. Acreditaria, sim, se ele viesse 
falar connosco. Agora, mesmo que ele venha 
a falar, já não é credível, mas eu quero 
saber se, ao abrigo daquele código, as 
vítimas conheciam as provas que tinham 
de fazer. Será por isso que o meu fi lho an-
dava tão stressado nos últimos tempos? 

Aliás, outra contradição é que a carta que a 
família do João emitiu para a comunicação 
social diz que quando chegaram à praia eles 
pousaram os telemóveis, mas os telemóveis 
fi caram em casa. 
Lux – Porque diz isso com tanta certeza?
F.N. – Porque foram encontrados em casa 
pela Polícia Marítima, e porque o namorado 
de uma das meninas, que a foi levar, viu os 
telemóveis em cima de uma mesa, todos ali-
nhados, com o respetivo cartão de cidadão 
à frente de cada um deles. 
Lux – Já tentou procurar o João? 
F.N. – Nem sei onde mora. Mesmo que sou-
besse, não faria qualquer sentido. Somos 
adultos. As coisas não se resolvem assim. 
Lux – Já falou com a irmã e o cunhado…
F.N. – Na primeira vez que falei com a irmã, 
ela disse-me que eles estavam sentados e 
que veio uma onda lateral que os arrastou; 
que o João estava mais afastado, mas tam-
bém foi apanhado, e que andou a lutar. 
Fiz mais algumas perguntas, mas ela disse 
que não sabia responder. Já quando falo com 
o cunhado dele (contactos que eu fi z), ele 
diz-me que o João conta que estava na praia 
e que os outros estavam sentados e que vie-
ram duas ondas laterais que os arrastaram. 
Voltei a fazer mais perguntas. Não sabia 

Em cima, Pedro Negrão com a namorada, Sara Moreira. Por ela quis ir para 
a Lusófona, mesmo tendo média para entrar numa universidade pública. 

“Pediu-me o dinheiro das propinas da pública, uns cem euros, e foi trabalhar para 
ganhar a diferença, uns 200 euros, para pagar a mensalidade”, contou a mãe

 “Desde o início, fi cou claro que a Lusófona 
não quer assumir responsabilidades„ Fátima Negrão



 Os pais junto ao retrato de Tiago e Pedro Negrão, 
enquanto bebés. Pedro era o mais novo. O irmão 

(de camisa branca, na foto da direita) tem 30 anos. 
O casal já foi a um psicólogo. Fátima frequenta a reunião 

mensal dos Pais em Luto, numa igreja de Lisboa

 “A espera pelo corpo foi um pesadelo. Íamos para o Meco 
porque tínhamos de ir. Não acreditava que ele estivesse ali„ Fátima Negrão

responder. Dias depois, liguei outra vez ao 
cunhado do João para lhe perguntar pelas 
chaves do carro do meu fi lho, que nunca 
apareceram, e ele respondeu-me: “Eu estive 
na casa com o João. O que era perecível 
[comida] foi deitado ao lixo. O que não era 
nós trouxemos.” Mais tarde, o meu irmão 
escreveu-lhe um e-mail a pedir uma relação 
do que lá tinham. Não enviaram. Disse-me 
ainda que mais do que uma vez disseram 
aos polícias para fi carem com os pertences, 
mas que a polícia disse para limparem tudo.
Lux – Qual é a vossa opinião sobre a atuação 
das autoridades?

H.T.N. – Para já, não deviam ter deixado entrar 
ninguém na casa. Deviam ter entregue a casa 
a uma autoridade competente, já que eles, 
como Polícia Marítima, não podiam. 
Lux – Acham que houve amadorismo?
F.N. – Completamente. Ah, e há outra ques-
tão! Temos provas de que eles estavam a 
preparar as praxes para o ano seguinte. 
A pergunta é: onde é que está o material 
de cada um, toda a papelada? Foi tudo 
arrumado… Não havia um papel, um lá-
pis. Isso é estranho.
Lux – Enquanto casal, a perda uniu-vos 
mais?

F.N. – Sempre fi z tudo pelos meus fi lhos. 
Estamos casados há 31 anos e, como qual-
quer casal, temos altos e baixos. Neste 
momento, estamos mais juntos, porque 
precisamos. Neste momento, temos ne-
cessidade de falar, de conviver.
Lux – Será que o facto de terem outro fi lho 
[que vive em Inglaterra] alivia a dor?
F.N. – Tenho de pensar que nunca mais vou 
vê-lo [embargada]. Julgo que ter outro 
fi lho ajuda, mas não é por aí, porque nun-
ca mais vamos ver o Pedro. ■

texto Vanessa Barros Cruz (vanessacruz@lux.masemba.com)
fotos Artur Lourenço e D.R.



look reabertura auditório fundação gulbenkian

fotos João Cabral

Maria José Ritta 
e Jorge Sampaio

João Mota 
Amaral

Tozé 
Brito

Teresa 
Patrício 
Gouveia

Teresa e Leonardo Mathias 
com Isabel Monteiro Grilo 

Maria João 
Avillez

Teresa e Artur 
Santos Silva

Mónica e Jorge 
Barreto Xavier

Isabel Alçada 
e Rui Vilar

Vasco e Leonor Rocha Vieira com 
Natália e Daniel Proença de Carvalho 



Nuno 
Crato

Dom Duarte 
de Bragança

Catarina Vaz Pinto 
e António Guterres 

António-Pedro 
Vasconcelos

Miguel Poiares 
Maduro

Joana 
Carneiro

Maria Filomena Mónica 
e António Barreto

Maria José e Diogo 
Freitas do Amaral

Maria 
Barroso

Roberto e Maria do Rosário 
Carneiro com o fi lho António 

Aníbal e Maria 
Cavaco Silva

Assunção Cristas e 
Tiago Machado da Graça
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Buraco engole 
carros de museu

Os funcionários do National 
Corvette Museum, no 

Kentucky (EUA), nem queriam 
acreditar no que viam quando 
chegaram para trabalhar e se 

depararam com um cenário 
dantesco: oito carros clássicos 

da coleção em exposição 
tinham sido literalmente 

engolidos por uma cratera 
de doze metros de diâmetro 

e nove de profundidade, 
que se abriu no chão 

durante a noite. 

Francisco, 
o bem-amado
A popularidade 
do Papa Francisco 
continua a aumentar: 
a 14 de fevereiro, 
Dia dos Namorados, 
o Vaticano encheu-se 
de namorados e 
corações apaixonados 
ansiosos pela bênção 
do Santo Padre. 
Alguns dias depois, 
o Papa recebeu 
duas portuguesas 
muito especiais: 
as irmãs Daniela 
e Inês Leitão, 
respetivamente 
realizadora 
e argumentista 
do documentário 
“Mulheres de Deus”, 
que lhe foram 
mostrar o seu 
último trabalho 
cinematográfi co.

As moedas da sorte de um sem-abrigo 
Aos 55 anos, o húngaro László Andraschek vivia nas ruas e estava 

cheio de dívidas. Em setembro, a caminho de uma reunião ao estilo 
Alcoólicos Anónimos, gastou as suas últimas moedas na compra 
de uma cautela de lotaria. Acabou milionário, depois de receber 

630 milhões de fl orins, o equivalente a dois milhões de euros. 
Com o dinheiro ganho, refez a sua vida e a dos seus. A história só 

se tornou pública porque o novo milionário doou parte do dinheiro 
para benefi cência. Andraschek quer agora criar uma associação que 
ajude alcoólicos, toxicodependentes e mulheres vítimas de maus tratos. D.

R.



“Toda a Gente Me Diz Isso”DESTAQUES TV

“FC PORTO – EINTRACHT 
FRANKFURT”
SIC, quinta-feira, 20, 20h05
Neste jogo dos 16 avos de 
fi nal da Liga Europa, a equipa 
dos dragões vai tentar superar 
a tática do conjunto alemão 
e continuar a lutar pelo troféu 
que ganhou em 2003 e 2011. 

“NADA MAIS QUE STEVE”
TVI, sábado, 22, 18h
Quando a excêntrica e ado-
rável Mary aceita sair com 
Steve, operador de câmara 
de uma estação de TV, apai-
xona-se loucamente, mas ele 
não… Apesar disso, Mary 
decide segui-lo numa aven-
tura pelo país em busca de 
notícias de última hora, mas 
depressa se torna ela própria 
a história jornalística. Sandra 
Bullock e Bradley Cooper 
protagonizam esta comédia 
realizada por Phil Trail.

“O FIM DE UMA ÉPOCA”
RTP2, sábado, 22, 23h
“O Fim de Uma Época” 
decorre durante a Primeira 
Guerra Mundial numa Euro-
pa à beira de uma mudança 
profunda. A história narra a 
vida de Christopher Tietjens, 
um passivo e conservador 
aristocrata inglês casado com 
Sylvia, uma mulher ambiciosa 
que mantém casos extracon-
jugais. Quando Christopher 
parte para a guerra e deixa 
para trás Sylvia e um fi lho 
que pode ou não ser dele, 
ele conhece Valentine... 

              “A AVENTURA 
DE CATARINA 
FURTADO NA 
GORONGOSA”
RTP1, domingo, 
23, 21h15
Documentár io 

especial sobre o magnífi -
co Parque Nacional da Go-
rongosa, em Moçambique. 
Através das experiências 
de Catarina Furtado, des-
cobrimos que a Gorongosa 
não é só um extraordinário 
projeto de conservação da 
Natureza, mas também um 
surpreendente destino de 
diversão e lazer. A produção 
executiva e técnica foi asse-
gurada por uma equipa da 
National Geographic.

“AS MULTAS”
BIO, terça-feira, 25, 20h40
São conhecidas as histórias 
de condutores multados que 
se insurgem contra quem 
colocou a multa no para-
-brisas ou o bloqueador 
amarelo na roda, ou levou 
o carro para o parque… No 
entanto, na Autoridade de 
Controlo do Estacionamento 
de Filadélfi a, também exis-
tem imprevisíveis episódios 
repletos de bom humor. 

“O PREÇO DA HISTÓRIA”
HISTÓRIA, terça-feira, 25, 
22h
Os Harrison triunfaram no 
negócio de penhores, fazen-
do uso de uma visão muito 
perspicaz no momento de 
calcular o valor de cada ob-
jeto. No episódio de estreia 
da nona temporada, os rapa-
zes preparam-se para jogar 
duro quando um programa 
original do primeiro campeo-
nato da NFL chega à loja. A 
seguir, Rick vislumbra algum 
lucro quando lhe apresentam 
um pacote de notas de dez 
dólares com tinta explosiva. 
No turno da noite, chega à 
loja uma bicicleta tandem 
Schwinn da década de 60.

Cinco de sete mergulhadoras 
encontradas com vida
Cinco das sete mergulhadoras japonesas que desapareceram 
no dia 14, ao largo da ilha de Lembongan (Indonésia), 
foram resgatadas com vida na segunda-feira, 17. Segundo 
as autoridades, as mulheres, mergulhadoras experientes, 
estavam agarradas a um recife de coral, a cerca de 20 km 
do local onde tinham desaparecido. À hora de fecho 
desta edição, desconhecia-se o paradeiro das outras duas.
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TOP 5 as mais votadas da semana
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OS VÍDEOS MAIS VISTOS EM LUX.PT
Uma coletânea animal de chorar a rir. A encantadora 
estreia de um bebé de 11 meses a fazer surf no Hawai. 
O ator português Diogo Morgado brilha no programa 
“Entertainment Tonight”. A modelo norte-americana 
Kate Upton é pedida em casamento em pleno jogo 
da NBA. Um vídeo de proezas em que o ser humano 
desafi a os seus limites naturais. E a jovem obesa 
que dança numa campanha contra o preconceito. 

GLAMOUR E ESTILO 
NOS DESFILES
DE NOVA IORQUE
Ralph Lauren e 
Calvin Klein fecharam 
com chave de ouro 
a Semana da Moda.

PAPA FRANCISCO 
ABENÇOA 
NAMORADOS 
DE TODO O MUNDO
Numa ação inédita, 
o Papa celebrou o São 
Valentim no Vaticano.

FOTOGRAFIAS: 
ANITA GUERREIRO 
FESTEJA 60 ANOS 
DE CARREIRA
Lotação esgotada 
para aplaudir a artista 
de 77 anos.

MÃE DE QUATRO 
CHOCA AO MOSTRAR 
CORPO “MUTILADO” 
PELO CANCRO
Expôs o corpo para 
lançar um alerta, mas 
foi vaiada na Internet.

TELA NA LÍNGUA 
É NOVA TÉCNICA 
DE EMAGRECIMENTO
Procedimento radical 
para cortar o apetite
ganha popularidade 
nos Estados Unidos. 

MASCOTES 
DOS 
FAMOSOS
Conheça 
alguns dos 
animais de 
estimação 
das 
estrelas 
e aproveite 
para 
partilhar 
também 
as fotos 
dos seus 
‘bichos’ 
preferidos
na nossa 
página no 
Facebook.

SEMANA 
DA MODA 
DE 
LONDRES
Veja todos 
os desfi les 
dentro 
e fora da 
passerelle 
e fi que 
por dentro 
das grandes 
tendências
da moda 
mundial.



RODRIGO HERÉDIA compete na praia de Carcavelos 
sob o olhar atento da namorada, LILIANA CAMPOS, e da família

“Estão cá as pessoas que importam: 
os meus fi lhos, os meus pais e a Liliana„

 O pai de Rodrigo Herédia, José Manuel de Araújo, e os dois fi lhos do surfi sta, Miguel, de nove anos, e Maria, de sete, 
torceram pela vitória do atleta. No fi nal da prova, Rodrigo agradeceu o apoio dos fi lhos e da namorada, Liliana Campos



“P
ensei que tinha perdido! De-
morei muito tempo a apanhar 
ondas e saí da água a pensar 
que tinha fi cado em terceiro… 
Quando me disseram que era 

segundo, pensei: ‘Lá vou eu outra vez para a 
água, todo contente!’ ” A surpresa ao saber 
que tinha passado mais uma etapa na tercei-
ra edição do Capítulo Perfeito Powered by 
Billabong deixou Rodrigo Herédia satisfeito, 
não só por o evento decorrer na ‘sua’ praia 
de Carcavelos, como por estar a competir 
com uma geração muito mais jovem: “Tenho 
43 anos, enquanto a maior parte dos miúdos 
tem 20! Esta diferença nota-se: os braços já 
não são os mesmos, mas a experiência ajuda 
a manter a calma!” Na prova seguinte, não 

conseguiu passar à fi nal, mas nem por isso 
deixou de sentir o apoio da família: “Ele é 
um homem do mar e, além disso, é um 
competidor. Provavelmente, é o atleta mais 
velho que aqui está, mas está muito feliz”, 
disse Liliana Campos, enquanto esperava 
que o namorado saísse do mar. “Estou muito 
orgulhosa dele, daquilo que foi e daquilo 
que é enquanto atleta. O surf é tão impor-
tante para ele como respirar”, explicou. 
Atenta à prestação do surfi sta estava também 
a sua mãe, Ana Maria: “Lindo como é e a fazer 
bem surf, mais orgulhosa não podia estar!” 
O carinho da família soube bem a Rodrigo: 
“Estão cá as pessoas que importam: os meus 
fi lhos, os meus pais e a Liliana!” ■

José Manuel e Ana Maria de Araújo acompanharam o desempenho do fi lho na 
companhia dos netos e de Liliana Campos, que mimou o namorado no fi nal da prova

 “Lindo como é e a fazer bem surf, mais 
orgulhosa não podia estar!„ Ana Maria de Araújo

texto Vasco Pereira (vascopereira@lux.masemba.com)  fotos Salvador Esteves



CARLOS CARREIRAS e MARIA DO CÉU GARCIA 
dedicam tarde aos respetivos fi lhos em 

campeonato de surf na praia de Carcavelos

“Há sempre bons motivos para 
passearmos em família„ Carlos Carreiras

F
oi na companhia de quatro das suas 
cinco fi lhas que o presidente da Câma-
ra de Cascais assistiu ao campeonato 

de surf Capítulo Perfeito, na praia de 
Carcavelos. “Há sempre bons motivos para 
passearmos em família”, disse à Lux Carlos 
Carreiras, satisfeito por passar a tarde de 
sábado ao lado de Mariana, Carlota, Marta 
e Matilde. “Quando trabalhava em empre-
sas, passava muito tempo fora do país. Ago-
ra, pelo menos, vou todas as noites dormir 
a casa, o que é uma grande vantagem. No 
entanto, a vida é um bocadinho intensa, 
e nem sempre tenho possibilidade de estar 
o tempo que gostaria com elas. Acredito que 
elas sentem a mesma coisa. Reivindicam 
um bocadinho do pai… Por isso, estes 
momentos são ainda melhores!” Pai de cinco 
raparigas, o autarca diz que elas não são 
‘meninas do papá’: “Eu é que sou o papá 
das meninas, porque elas mimam-me muito! 
Andei à procura do rapaz, não escondo, 
mas adoro ter cinco fi lhas!” Carlos Carreiras 
não era o único ‘pai babado’ na praia de 
Carcavelos. Maria do Céu Garcia, adjunta 
da presidência da Câmara Municipal de 
Cascais, assistiu atentamente à prestação 
do fi lho: “Enche-me de orgulho!”, disse, ao 
saber que António Silva, de 28 anos, tinha 
passado à fase fi nal do torneio. “Ele é surfi sta 
profi ssional e anda pelo mundo à procura 
de ondas grandes. Vive a maior parte do 
tempo na Indonésia, em Sumatra, no Hawai. 
Sou muito mãe-galinha, mas ele viaja desde 
os onze anos e fui-me habituando…”, diz. ■

fotos Salvador Esteves   

Carlos Carreiras com as fi lhas Mariana, Carlota, Marta e Matilde. 
Em baixo, Maria do Céu Garcia com o fi lho, António Silva



Familiares e amigos do 
antigo provedor de Justiça 
despedem-se em cerimónia 

emotiva, na Basílica da Estrela   

Figura de destaque da 
política nacional, JOSÉ 

MENÉRES PIMENTEL 
morre aos 85 anos  

 Em cima, José Menéres Pimentel, que morreu 
aos 85 anos, e os fi lhos do antigo provedor 

de Justiça, Helena, José e Margarida Pimentel.
 À esquerda, a saída da urna, Marco António Costa 

e Cândida Almeida  

F
oram muitas as fi guras 
da política nacional e, 
sobretudo, ligadas ao 
PSD, que passaram 
pela Basílica da Es-

trela, em Lisboa, para presta-
rem uma última homenagem a 
José Menéres Pimentel. Jurista 
e político, morreu aos 85 anos, 
no dia 13 de fevereiro, deixando 
três fi lhos (Helena, Margari-
da e José Pimentel), fruto do 
casamento com Maria Helena 
Menéres Pimentel. O corpo do 
antigo provedor de Justiça 
esteve em câmara ardente na 
Basílica da Estrela e seguiu para 

o Cemitério do Lumiar. Mené-
res Pimentel dedicou a sua vida 
profi ssional ao serviço do país, 
tendo sido ministro da Justiça 
e da Reforma Administrativa, 
entre 1981 e 1983, deputado, 
presidente do grupo parlamen-
tar do PSD, juiz conselheiro do 
Supremo Tribunal de Justiça, 
em 1986, e, seis anos depois, 
provedor de Justiça, cargo 
que deixou em 2000. “Era 
um homem de outro tempo. 
Do tempo em que se tinha uma 
carreira, em que se servia a polí-
tica e se voltava para a carreira. 
Era um magistrado, um advo-



gado, um jurista, um homem 
prudente. Mesmo novo, já 
era sensato, com a preocupa-
ção da justiça, um homem de 
convicções fi rmes mas consen-
sual. Foi importante em vários 
momentos da vida do parti-
do e do país”, disse Marcelo 

Rebelo de Sousa, que assistiu 
à missa de corpo presente. 
António Ramalho Eanes afi rmou 
que Menéres Pimentel “foi um 
grande profi ssional e um cida-
dão exemplar”. ■

 À esquerda, Manuela Ferreira 
Leite. Em cima, Marcelo 

Rebelo de Sousa. À direita, 
António e Manuela Ramalho 

Eanes. Em baixo, Luís 
Montenegro, Álvaro Laborinho 

Lúcio e Guilherme Silva 

 “Era um homem de convicções fi rmes 
mas consensual„ Marcelo Rebelo de Sousa 

 “Foi um grande profi ssional e um 
cidadão exemplar„ António Ramalho Eanes

texto Nair Coelho (naircoelho@lux.masemba.com)
fotos Tiago Frazão e Arquivo Lux 



7 dias 

Susan Sarandon vai 
ser avó. A sua fi lha, 
Eva Amurri, de 24 
anos, está grávida 
do primeiro filho, 
fruto do casamento 
com o antigo fute-
bolista Kyle Martino. 
Em comunicado, o 

casal escreveu: “Formar uma família sempre 
foi uma prioridade e não poderíamos 
estar mais felizes.” Eva é a fi lha mais velha 
de Susan, fruto da sua relação com o reali-
zador italiano Franco Amurri. Aos 67 anos, 
a atriz, que namora atualmente com 
Jonathan Bricklin, de 36 anos, vai estrear-
-se no papel de avó.

Clint Eastwood sal-
vou um homem de 
morrer sufocado 
com um pedaço de 
queijo. O ator, de 
83 anos, participava 
num jantar do tor-
neio de golfe AT&T, 
na Califórnia, quando 

reparou que o diretor executivo do evento, 
Steve John, estava afl ito com algo: “Vi nele 
aquela expressão de pânico que as pes-
soas têm quando veem a vida a passar-lhes 
diante dos olhos.” O ator aplicou então a 
Steve a manobra de Heimlich, agarrando-o 
por trás e apertando-o enquanto o levantava 
do chão. Eastwood obrigou-o assim a 
expulsar o pedaço de queijo que estava a 
asfi xiá-lo. Apesar de ter sido a primeira vez 
que o ator experimentou fazer a manobra, 
foi bem sucedido. “O Clint salvou a minha 
vida”, reconheceu Steve John.

Joana Santos vai fa-
zer uma novela da 
Globo. A atriz fará 
uma participação 
especial na nova tra-
ma de Aguinaldo 
Silva, que tem o títu-
lo provisório de “Fal-
so Brilhante” e que 

estreia no fi nal de agosto, no horário nobre 
daquele canal brasileiro. A protagonista de 
“Dancin’ Days” vai interpretar uma perso-
nagem portuguesa que vive em Zurique e 
comercializa diamantes. Ao contrário do que 
Aguinaldo Silva pretendia, a atriz não poderá 
fazer a novela completa, uma vez que tem 
planos para se dedicar ao teatro este ano. 
Na novela, Joana Santos vai ter como co-
legas de elenco Paulo Rocha, Lília Cabral, 
que será a vilã da história, e Leandra Leal.

Oscar Pistorius rom-
peu o silêncio, em 
homenagem à noiva, 
a modelo Reeva 
Steenkamp, um ano 
depois de a ter mor-
to: “Não há pala-
vras para expressar 
adequadamente os 

meus sentimentos sobre este acidente 
devastador que causou tanta dor a todos 
os que realmente amavam e continuam 
a amar Reeva”, escreveu Pistorius na sua 
primeira mensagem pública, publicada na 
sua página da Internet. “A dor e a tristeza, 
especialmente para os pais de Reeva, a sua 
família e os seus amigos, consomem-me”, 
acrescentou. Recorde-se que o atleta, de 27 
anos, está em liberdade desde o dia 22 
de fevereiro de 2013, depois de ter pago 
uma fi ança de 85 mil euros. Pistorius ale-
ga ter disparado sobre Reeva pensando 
tratar-se de um intruso.

Tatiana Santo Do-
mingo vai mudar-
-se para Madrid, 
com o fi lho Sasha, 
para estar ao lado 
do marido, Andrea 
Casiraghi. O fi lho da 
princesa Carolina do 
Mónaco vai estudar 

no Instituto de Empresas da capital espa-
nhola, uma das escolas de gestão de maior 
renome internacional. O mestrado custará 
ao sobrinho de Alberto 32 200 euros. Para 
que a família não esteja separada, Tatiana 
decidiu mudar-se para Espanha com Sacha, 
de 11 meses, durante o tempo que durar 
o curso de Andrea.

Jade Jagger vai ser 
mãe um mês depois 
de se tornar avó. A 
designer, de 42 anos, 
surpreendeu todos ao 
anunciar que está grá-
vida de seis meses. A 
notícia chegou pouco 
tempo depois de Jade 

ter revelado que a sua fi lha Assisi se prepara-
va para ser mãe pela primeira vez. Este será 
o terceiro fi lho da criadora e o primeiro em 
comum com o DJ e produtor musical Adrian 
Fillary. Nas redes sociais, a fi lha de Mick 
Jagger escreveu: “Feliz por anunciar que 
esta futura avó também se vai tornar mãe.” 
O nascimento está previsto para maio, 
um mês depois do parto da filha, e vai 
transformar Mick Jagger em avô pela quinta 
vez e bisavô pela primeira.

João Ferreira Diniz 
abandonou o Esta-
belecimento Prisional 
da Carregueira, em 
Sintra, e vai cumprir 
em casa o resto da 
pena a que foi con-
denado no proces-
so Casa Pia. Ferreira 

Diniz, detido em 4 de abril de 2013 e conde-
nado a sete anos de prisão efetiva, deixou a 
Carregueira no dia 13 de fevereiro, depois de 
o Tribunal de Execução de Penas de Lisboa 
ter autorizado a sua ida para casa, com pulsei-
ra eletrónica. A mudança deve-se a um cancro 
em estado avançado. “O meu cliente tem 
uma doença grave e incurável, que já não 
pode ser tratada com os meios terapêuticos 
disponíveis na prisão”, disse ao Expresso a 
advogada Rute Serôdio.

Jorge Jesus foi con-
denado a pagar 
uma multa de 25 mil 
euros, por ter agre-
dido um agente da 
PSP, no fi nal do jogo 
Vitória de Guimarães-
-Benfi ca. Apesar do 
valor, o treinador dos 

encarnados diz-se satisfeito com a senten-
ça, uma vez que a soma vai reverter para 
duas instituições de solidariedade social. 
Jorge Jesus terá ainda de pagar 500 euros 
ao agente da PSP que agrediu. De acordo 
com a Procuradoria Distrital do Porto, o trei-
nador aceitou pagar este valor para garantir 
a suspensão do processo movido contra ele 
pelo Ministério Público, que será arquivado 
caso o técnico do Benfi ca faça o pagamen-
to das multas e não reincida num crime da 
mesma natureza.

Mark Zuckerberg 
e a mulher, Priscilla 
Chan, foram o ca-
sal que mais dinhei-
ro doou em 2013, 
segundo o site The 
Chronicle of Phi-
lantropy. Além de 
serem os mais cari-

dosos, os dois são os mais novos de sem-
pre a encabeçar esta lista. Zuckerberg 
ultrapassou Bill Gates, ao doar 18 milhões 
de ações do Facebook para uma fundação 
em Silicon Valley que redistribui o dinheiro 
por escolas, hospitais e outras instituições. 
O valor da doação foi estimado em mais 
de 676 milhões de euros e foi feito numa 
única doação, o que se revelou decisivo 
para que o fundador do Facebook lide-
rasse a lista.



 CATARINA FURTADO 
empenhada em discutir 

inclusão e discriminação social

 “Alunos que praticam 
bullying justifi cam-se 

com raiva porque a vida 
não lhes corre bem„

“S
ão as provocações 
racistas, a raiva 
contida porque 
a vida não cor-
re bem aos pais 

e, logo, não lhes corre bem a 
eles. A violência é uma espé-
cie de conquista imediata.” Ao 
conseguir que alguns alunos 
de uma escola problemática 

falassem sobre as razões que os 
levam a praticar bullying, 
Catarina Furtado emocionou-
-se e explicou que momentos 
assim lhe criam uma necessida-
de cada vez maior de abordar 
junto das gerações mais novas 
“os temas da inclusão social, da 
discriminação e da igualdade de 
acesso a oportunidades”. Foi o 

 No Colégio Casa-Mãe, os alunos apresentaram 
a Catarina Furtado trabalhos sobre temas como 

cidadania, violência e inclusão social. Pais e estudantes 
fi zeram um jantar para reunir donativos para a Corações 

Com Coroa, e estão a organizar uma marcha solidária



que fez no Colégio Casa-Mãe, 
no Porto, que desenvolveu uma 
parceria com a sua associação, 
Corações Com Coroa: “Vim dei-
xar uma sementinha. Fico mais 
contente se vierem ter comigo 
e me disserem que querem ser 
profi ssionais ‘disto’, como eu, 
do que apresentadores. Não é 
para desvalorizar o meu traba-
lho, mas precisamos de mais 
pessoas ligadas à solidarie-
dade”, explica Catarina, para 
quem estas temáticas deve-
riam ser incluídas nos programas 
curriculares. Até lá, defende-as 
no seu papel de embaixadora 
de Boa-Vontade do Fundo da 

ONU para a População, que 
desempenha há 14 anos, e dá 
palestras por todo o País. Nestas 
atividades, pretende incluir os 
fi lhos, Maria Beatriz, de 7 anos, 
e João Maria, de 6, fruto do 
casamento com João Reis: “Eles 
ainda são muito pequeninos, 
mas a Beatriz já fez o desenho 
das t-shirts dos Príncipes e Prin-
cesas, à venda no nosso site, e a 
minha enteada participa desde 
o início”, diz. A par do trabalho 
voluntário, Catarina prepara-se 
para conduzir a segunda edição 
do “The Voice Portugal”. ■

 Catarina quer desenvolver mais projetos com a sua 
associação, enquanto continua a apostar nos existentes, 

como a campanha Continuamos à Espera

 Apresentadora comemora 14 anos 
como embaixadora de Boa Vontade 
do Fundo da ONU para a População

texto Vanessa Barros Cruz (vanessacruz@lux.
masemba.com)  fotos António Pedrosa



O empresário 
com os fi lhos, Miguel 
e Gonçalo, fruto de 

uma anterior relação, 
e Judite, do atual 
casamento com 
Florbela Bem

N
a sede da Casa do Marquês, um 
espaço com 3000 m2 apelidado 
de “a fábrica”, há uma carpintaria, 
uma serralharia, uma lavandaria,
uma oficina de pintura, um 

showroom, um armazém com milhares de 
cadeiras, talheres e pratos, e uma cozinha com 
1400 m2, onde são preparadas as refeições
servidas nos eventos organizados pela 
empresa. Com 25 anos de existência, a
empresa de José Eduardo Sampaio e Florbela 

Bem é uma das mais prestigiadas do País e 
reconhecida lá fora, sobretudo pela qualidade
e pela originalidade do serviço que presta. 
Ao longo dos anos, já serviram reis e rainhas, 
Presidentes, chefes de Estado, estrelas da 
música e futebolistas, o que enche de orgulho 
o antigo jogador do Sporting, de 58 anos, e a 
mulher, dez anos mais nova. Mas nem por isso 
falam com vaidade. Trabalham com paixão 
e uma enorme dedicação, características que 
os obrigam a gerir com perícia o tempo que 

têm para a família e, mais concretamente, para 
a fi lha, Judite, de 8 anos. Já Miguel, de 33 
anos, e Gonçalo, de 31, fruto do primeiro casa-
mento de José Eduardo, estão diariamente 
com o pai, uma vez que decidiram trabalhar 
para a empresa da família.    
Lux – Este ano a Casa do Marquês faz 
25 anos. É um marco importante para si? 
José Eduardo Sampaio – É uma felicidade grande
porque quando se começa temos sempre 
algumas incertezas e, ao fi m de 25 anos, temos 

À frente da Casa do Marquês, JOSÉ EDUARDO SAMPAIO e FLORBELA
BEM gerem com harmonia a vida, profi ssional e pessoal

“Ter os meus fi lhos a trabalhar comigo, que foi uma 
coisa que sempre quis, é um sonho concretizado„ 

Os fi lhos mais velhos do empresário, MIGUEL, de 33 anos, 
e GONÇALO, de 31, fazem parte da equipa de sucesso



A empresa do casal é uma das mais prestigiadas a nível nacional e já organizou 
eventos para reis e rainhas, governantes, estrelas da música e futebolistas

“Sempre estudei para ser treinador. 
Era o que tinha pensado, mas depois acabei 
por ir fi cando no negócio„ José Eduardo Sampaio

uma empresa de sucesso, que é líder em 
Portugal e uma das mais importantes em 
termos europeus. E é uma dupla felicidade 
porque tenho os meus fi lhos a trabalhar 
comigo. É um sonho concretizado. Sou um 
homem muito feliz. 
Lux – Como é que um homem do futebol 
se arrisca a criar uma empresa de eventos? 
J.E.S. – Foi um acaso. O meu sogro, na altura, 
era o dono do Páteo Alfacinha e chamou-me 
para trabalhar com ele. Sempre estudei para 
ser treinador. Era o que tinha pensado, mas 
depois acabei por ir fi cando no negócio. 
Lux – Imaginou o sucesso que viria a ter? 
J.E.S. – Sim, imaginei. Evidentemente que esta 
minha imaginação depois dá muito trabalho 
a concretizar e, sobretudo, é produto de 
equipas e de pessoas muito talentosas, que 
me têm inspirado a defi nir estratégias boas. 
Se tenho algum mérito é em saber escolher 
as pessoas e tratá-las muito bem, incentivá-las 
e estimulá-las. A empresa tem 25 anos e 
temos pessoas a trabalhar connosco há 
23, 24 anos. 80% é gente que está connosco 
há duas décadas. Isso é credível. Passa um 
ano e não temos uma reclamação.     
Lux – Isso faz de si um bom patrão? 
J.E.S. – Temos de ser rigorosos, mas dou um 



grito apenas uma vez por ano. Gosto de 
pessoas e confi o nelas. A forma como temos 
de trabalhar é dando tarefas às pessoas 
e elas responsabilizarem-se por elas.
Lux – E como é que é trabalharem juntos? 
Florbela Bem – Não trabalhamos em casa, 
pelo menos juntos, porque separados 
trabalhamos muito. Nas férias ou quando 
conseguimos um break, nunca falamos 
de trabalho. Quando é para desligar, 
desligamos mesmo! Como já trabalhamos 
juntos há uns 30 anos, esquecemo-nos de 
que somos marido e mulher a trabalhar, 
é tudo muito natural e não misturamos 
as coisas. Somos livres a todos os níveis 
e ninguém atrapalha ninguém. Não quero 
outra vida! [risos]
Lux – Também é fácil trabalhar com o Gonçalo 
e o Miguel? 
F.B. – Já os conheço desde pequeninos 
e temos uma ligação fantástica. Somos muito 
amigos. O excesso de confi ança que, por 
vezes, pode haver, nota-se muito mais de 
pai para fi lhos e de fi lhos para pai do que 
em relação a mim.
Lux – Desfruta muito o seu trabalho? 
F.B. – Gostaria de trabalhar menos horas por dia. 
O ideal seria fazer isto em part-time, mas não 
se consegue! [risos] Mas gosto muito do que 
faço, senão não se aguentava, tantos fi ns 
de semana estragados, noites perdidas…  
Lux – O que é que lhe dá mais gozo fazer? 
F.B. – Gosto, sobretudo, quando os clientes 
nos dão liberdade para inventar! O que me 
dá mais gozo é estar no próprio dia a montar 
as coisas, o concretizar do projeto. Adoro 
trabalhos sem limite de orçamento, daqueles 
em que temos as ideias e depois há orçamento 
para as concretizar.
Lux – Qual a festa mais cara que já fi zeram? 
F.B. – Foi um casamento. Tinha uns 300 con-
vidados, mas não havia limite de orçamento 
e deu imenso gozo fazer, porque nós dávamos 
as ideias e diziam que sim a tudo. Não consigo 
precisar, mas foram valores exorbitantes. 
Lux – Qual de vocês vive mais para o trabalho? 
F.B. – A chamada workaholic sou eu, mas não 
sinto isso. Porque quando é para desligar, 
consigo desligar na totalidade. E durmo muito 
bem! [risos] 
Lux – A Judite queixa-se do tempo que 
dedicam à empresa? 
F.B. – Às vezes queixa-se um bocado, 
sobretudo, quando chego a casa e continuo 
a trabalhar. Mas depois compenso-a. 
Gostaria de estar mais tempo com ela, 

 Para Florbela 
e José Eduardo, 

trabalharem 
juntos não é 
complicado. 

“Esquecemo-nos 
de que somos 

marido e mulher 
a trabalhar, 

é tudo muito 
natural e não 
misturamos 

as coisas”, diz 
a empresária

 “Gostaria de estar mais 
tempo com a Judite, 
mas conseguimos 

um equilíbrio„ Florbela Bem  



Em cima, José Eduardo Sampaio 
com Miguel, de 33 anos, 

que trabalha na Casa do Marquês 
desde agosto 2003 na área 

da gestão, e Gonçalo, de 31, 
responsável pela logística 

da empresa, que está há menos 
tempo, desde 2010. À esquerda, 

com a fi lha Judite, de 8 anos

“Sou um pai-galinha 
e muito presente. 
Acompanho-os 

muito, tanto aos mais 
velhos como à Judite„ 

José Eduardo Sampaio

 “A parte boa de 
trabalharmos em 

família é que existe 
confi ança„ Gonçalo 



Para felicidade de José Eduardo, Miguel e Gonçalo trabalham com ele na Casa do Marquês. Já Judite, embora ajude os pais 
ocasionalmente, mostra outra vocação profi ssional. “Diz que quer ser estrela de rock desde os 2 anos”, revela Florbela

“Nas férias ou quando 
conseguimos um break, nunca 
falamos de trabalho. Quando 
é para desligar, desligamos 

mesmo„ Florbela Bem

mas conseguimos que haja um equilíbrio. 
J.E.S. – Sim, ela é uma criança muito equilibrada 
e feliz.
Lux – Como é que tem sido para si, José, ser 
pai tantos anos depois da primeira vez? 
F.B. – É igual. Sou um pai-galinha e muito 
presente. Acompanho-os muito, tanto os 
mais velhos como a Judite. 
Lux – Ela já mostra algum interesse por este 
mundo? 
F.B. – Ela é muito virada para as artes e diz que 
quer ser estrela de rock desde os 2 anos! [risos] 
Acho que ela gosta disto que nós fazemos 
e passa a vida a dizer que vai ajudar-nos, e já 
vai ajudando, às vezes.     
Lux – Inovar e surpreender o cliente é um 
dos segredos da Casa do Marquês? 
J.E.S. – Estamos sempre a criar coisas novas. 
Amanhã, por exemplo, a Florbela vai a Paris 
a uma feira de decoração, uma das maiores 
do mundo. Nós trabalhamos os segmentos 
A e B, e esses segmentos sabem o que querem. 
Uma coisa que os ricos têm é que sabem o que 
querem e têm muito bom gosto e, portanto, 

nós temos de ir ao encontro deles e, sobretudo, 
surpreendê-los. O toque de Midas neste 
negócio é surpreender o cliente. 
Lux – Entre os vossos clientes, têm alguns 
nomes conhecidos, como Cristiano Ronaldo,
por exemplo. É um prestígio para si? 
J.E.S. – Para nós é tão natural que já nem ligamos. 
Mas quando paramos para refl etir, somos 
invejáveis, porque as pessoas adorariam estar 
onde nós estamos, no epicentro de alguns 
eventos importantes. Nós estamos no Rock 
in Rio com os artistas, nos congressos com 
políticos como o Obama, a Merkel, o rei Juan 
Carlos, o Presidente da China... Estamos
lá, mas é o nosso trabalho. Mas se tivermos 
uma festa com 100 pessoas de um desconhe-
cido, o empenho que o gestor, que acom-
panha o evento do início ao fi m, lhe dedica 
é igual. Não há um tratamento distinto. 
Lux – Que pedidos mais extravagantes 
é que já tiveram? 
J.E.S. – Fizemos uma vez uma festa no Palácio 
Conde Óbidos, com azulejaria, em que o 
cliente tapou aquilo tudo com uma decoração 

preta. Aquilo poderia ter sido em qualquer 
lado, até numa garagem [risos] e ele alugou 
um palácio para isso! Lembro-me também 
de, há muitos anos, um secretário de Estado, 
numa receção no Palácio de Queluz, se ter 
lembrado de pedir um chá muito específi co 
que nos obrigou a percorrer Lisboa para o 
encontrar. 
F.B. – Quando esteve cá o Bruce Springsteen, 
no último Rock in Rio, mandaram-nos previa-
mente a receita de um chá muito especial, 
com um xarope muito especial. Fizemos 
inúmeros testes e produzimos litradas 
daquilo e, no fi m, ele comeu e bebeu as coisas
normais do catering e não quis chá nenhum! 
E os Metallica, também no Rock in Rio, ao 
pequeno-almoço queriam a taça dos cereais 
de que mais gostavam, igual à de lá de casa. 
Lá descobrimos numa loja de bairro uma 
taça muito parecida. Parecia uma birrinha 
de criança! [risos] ■

texto Nair Coelho (naircoelho@lux.masemba.com)  fotos Artur Lourenço   
produção Suzana Gerardo  maquilhagem e cabelo Jordana Carraça  

agradecimentos Casa do Marquês 
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destino lux

Hotel Guanahani 
& Spa, St. Barth

Um refúgio 
de milionários 

na ilha 
mais sexy 

das Caraíbas

Com 67 quartos e suites, o Hotel Guanahani & Spa está localizado numa península, entre duas praias.
 A decoração, de estilo colonial, convida ao descanso e ao dolce fare niente



St. Barth foi batizada por Cristó-
vão Colombo, em homenagem
ao seu irmão Bartolomeu.
É considerada uma das ilhas 
mais bonitas e sexy das Caraí-
bas, e ponto de encontro de 
muitos milionários e famosos 
que não abdicam das suas praias 
de areia branca e das águas 
azul-turquesa límpidas e cal-
mas. Localizado numa penín-
sula isolada entre duas praias 
– Marigot e Grand Cul-de-Sac –, 
o Hotel Guanahani & Spa é 
uma idílica unidade hoteleira de 
cinco estrelas. Um charmoso 
oásis de luxo com 67 quartos e 

suites. Cada chalé está cercado 
por jardins tropicais e decorado 
num estilo colonial, com madei-
ras raras, tons pastel e tecidos de 
algodão. Desde o quarto duplo 
até às suites com piscina privada,
cada chalé se abre para um 
amplo terraço com jardim pri-
vativo e o avassalador mar azul. 
O spa oferece o ambiente ideal 
para relaxar e reencontrar a se-
renidade. Mas se não gostar 
de passar férias de papo para 
o ar, o local possibilita um sem-
-fi m de atividades. O hotel dispo-
nibiliza, gratuitamente, a prática 
de windsurf, canoagem e snorkel-

ling. Se quiser ter aulas de wind-
surf e jet ski ou fazer viagens 
de barco, os pagamentos são à 
parte. Fora do hotel pode ainda 
fazer mergulho e kitesurfi ng. Du-
rante estas relaxantes férias tem 
ainda a opção de poder apren-
der a jogar ténis ou apenas me-
lhorar a sua técnica, com profi s-
sionais escolhidos para o efeito. 
Preços: Até dia 7 de abril, época 
que abrange o inverno e a 
primavera, um quarto standard 
vista jardim custa €645, um 
quarto deluxe, que inclui terraço 
e vista parcial de mar, custa 
€795, e uma suite piscina com 

vista mar, €1745. As tarifas são 
para uma ou duas pessoas 
por quarto e por noite e incluem 
pequeno-almoço americano 
no restaurante de praia ou conti-
nental na cama, a utilização dos 
courts de ténis e da sala de mus-
culação, a prática de desportos  
naúticos não motorizados e os 
transfers do aeroporto, que fi ca a 
a dez minutos de carro do hotel. 
Como ir: A Air France voa de 
Lisboa a partir de €1993, com 
escalas em Paris e St. Martin 
(ida e volta).
Informações: 
www.leguanahani.com

guia de viagem



MARC JACOBS. OUTONO/INVERNO 2013-2014

Quando a tristeza é fonte de inspiração

moda
fotos Reuters



Quando a sua casa recém-restaurada foi atingida pelo furacão Sandy, Marc Jacobs usou tudo o que estava a sentir 
e fez nascer os seus modelos escuros e sombrios de inverno. Partindo de um estado de tristeza e melancolia, o criador 

canalizou esse sentimento e usou-o como inspiração para criar toda uma coleção. Jacobs desenhou peças de grande 
simplicidade geométrica e usou tecidos metalizados, pele, alpaca e seda. Apesar do brilho e da sensualidade 

dos modelos, toda a coleção pretende ser mais cool do que festiva.



beleza

Lábios hidratados
A L’Oréal Paris apresenta Infalible, 

o seu novo bâton com ácido 
hialurónico que assegura 

24 horas de resistência absoluta 
da cor para lábios perfeitos 

e confortáveis todo o dia. A composição 
com gel ácido hialurónico garante 

suavidade e longa duração sem manchar 
nem colar. O resultado é um look 

sempre fresco, com uma cor 
que não desaparece. €16,99

QUENTES E SEDUTORES
A Collection Variation, 

da Chanel, é a essência 
da elegância no que diz 
respeito à maquilhagem 

dos lábios. Cores intensas, 
quentes e sedutoras 

com um toque aveludado 
são a proposta dos bâtons 

da nova coleção. 
Rouge Coco Shine 

(modelo na foto), €30.

O DOBRO DO IMPACTO
A Rebel Black Big Eyes, 

da Maybelline, 
é a primeira máscara

 com duas escovas – uma 
para as pestanas 

superiores e outra, 
com 2 mm, para 

as inferiores – que cobrem 
todas as pestanas, criando 

um olhar com o dobro 
do impacto. €12,99 

LOOKS PARA DIA E NOITE
Crie novos looks 

com as palettes Mineralize 
Eye Shadow x 4, da MAC. 

São seis novas
 palettes de sombras 

de olhos Mineralize em 
embalagens compactas 
formadas por conjuntos 

coordenados de cor, 
para usar de dia e de noite. 

Indicadas para todos 
os tons de pele. €44

BRILHO INTENSO 
O novo Lacquer Gloss, da Shiseido, hidrata os lábios 
ao mesmo tempo que lhes confere um brilho intenso 
e de longa duração. Por ser fl exível, o aplicador 
profi ssional permite que seja mais fácil aplicar 
o gloss, qualquer 
que seja o seu
tipo de lábios. 
Disponível em 
oito magnífi cas 
cores 
vibrantes.      

PARA 
UM OLHAR 
SUBLIME 
Especialmente 
indicada 
para olhos 
sensíveis, 
a máscara 
de defi nição 
natural 
Respectissime 
Mascara 
Ultra-Doux, 
da La 
Roche-Posay, 
apresenta 
uma fórmula 
revolucionária
95% natural, 
rica em óleo 
de argão 
e manteiga 
de carei, 
muito nutritivos. 
€19,16
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CINEMA

ESPETÁCULOS E EXPOSIÇÕESLIVROS

“A Dona da 
História” 
OLHÃO

“A Dona da 
His tór ia“ , 
uma comé-
dia de João 

Falcão com Manuela Cou-
to e Joana Solnado, conta a 
história de uma mulher que 
conversa com o seu passado 
e que reinventa a sua própria 
história, através de um jogo 
de possibilidades. Em cena 
é feito um paralelo entre os 
sonhos de uma jovem e a 
maturidade de uma mulher. 
Uma divertida e emocionante 
viagem pelo universo feminino. 
Para ver dia 21 de fevereiro no 
Auditório Municipal de Olhão, 
às 21h30. Tel. 289 710 170. 

“Rock The Ballet” 
FIGUEIRA DA FOZ

“Rock The Ballet“ vai voltar a 
deliciar o público português 
com coreografi as acrobáticas, 
repletas de energia e sentido 
de humor, numa nova abor-
dagem do ballet, a que o seu 
mentor chama “Pop-Ballet“. 

Rita
Guerra 
PORTO

R i t a 
Guerra 
regres-
s a  a o 
Coliseu 
do Por-
to para 
h o m e -

nagear a mulher e apresen-
tar ofi cialmente a banda que 
a acompanhará este ano em 
digressão. Unanimemente 
considerada uma das melhores 
intérpretes nacionais, Rita 
Guerra assinala este ano 30 
anos de carreira. Desde 2005 
que todos os seus álbuns têm 
atingido o galardão de platina 
e os lugares cimeiros do top 
de vendas nacional. Em 2014 
aguarda-se um novo disco de 
originais. Bilhetes à venda
em www.ticketline.sapo.pt 
com preços entre €10 e €25.

“Ilusão” 
LISBOA

Espetáculo 
representa-
do por não 
profissio-
nais e ba-
seado nos 
esboços de 
peças do jo-
vem Fede-

rico García Lorca (escritas entre
os 21 e os 24 anos) e só publi-
cadas em 1994. Luís Miguel 
Cintra fez uma montagem dos 
diferentes textos de García 
Lorca e encenou um espetáculo 
que fala da vida, da morte, 
do amor, da arte e da política. 
Em cena de 20 de fevereiro 
a 9 de março no Teatro do Bairro 

Alto, de terça-feira a sábado 
às 21h e domingo às 16h. 
E-mail: bilheteira@teatro-
cornucopia.pt 

Os Bad Boys of Dance são 
inovadores e ousados e trazem 
um novo espetáculo com uma 
banda sonora de grandes êxitos 
da pop e do rock, como U2, 
Michael Jackson, Justin Tim-
berlake, Kanye West, INXS, 
Coldplay... Para ver dia 27 
de fevereiro no CAE Figueira 
da Foz. www.ticketline.sapo.pt

“Cuidar da Casa” 
Filipa Brandão Mira
ESFERA DOS LIVROS

Filipa Brandão 
Mira ensina todos 
os truques que 
precisa de saber

sobre as tarefas domésticas, 
para não perder demasiado 
tempo nem gastar muito dinheiro. 
Um livro no qual encontrará 
conselhos de limpeza para 
todos os pavimentos, dicas 
sobre como tratar os móveis, 
limpar pratas ou bronzes, manter 
os azulejos da cozinha impecáveis,
os armários cheirosos e arruma-
dos, e a roupa cuidada e sem 
nódoas. 

“O Jogo 
de Ripper” 
Isabel Allende
PORTO EDITORA

Este é o primeiro  
policial de Isabel 
Allende. Um livro 

que conta a história da mãe 
Indiana e da sua fi lha Amanda. 
A jovem é viciada em Ripper, 
um misterioso jogo online em 
que ela participa com outros 
adolescentes. Quando uma 
série de crimes ocorre em São 
Francisco, os membros des-
cobrem, antes da polícia, uma 
ligação entre eles. Mas quando 
Indiana desaparece, o caso 
torna-se pessoal para Amanda. 

“Vítor Gaspar 
por Maria João

 Avillez” 
Maria João Avillez
DOM QUIXOTE

Vítor Gaspar fala, 
pela primeira vez,  

sobre os dois anos enquanto 
ministro das Finanças do execu-
tivo liderado por Pedro Passos 
Coelho. Um livro conduzido por 
Maria João Avillez, no qual são 
abordados, entre outros assun-
tos, o episódio da demissão de 
Vítor Gaspar, as negociações 
à porta fechada com a Troika, 
as verdades desconhecidas 
sobre o PEC IV, e a relação do 
ex-ministro com Paulo Portas.

“The Monuments Men –
Caçadores de Tesouros” 
BIG PICTURE, 
ESTREIA DIA 20 DE FEVEREIRO

Baseado na história verídica 
da maior caça ao tesouro de 
sempre, “The Monuments 
Men – Caçadores de Tesouros“ 
centra-se num pelotão da 
Segunda Guerra Mundial, 
enviado para a Alemanha a fi m 
de resgatar obras de arte de 
ladrões nazis e devolvê-las aos 

“O Sobrevivente” 
ZON AUDIOVISUAIS, 
ESTREIA DIA 20 DE FEVEREIRO

“O Sobrevivente“ relata a história
de quatro operacionais SEAL 
da Marinha que, durante uma 
missão infi ltrada para neutralizar 
um operacional de topo da 
Al-Qaeda, são apanhados pelo 
inimigo numa emboscada nas 

montanhas do Afeganistão.
O grupo vê-se isolado e 
rodeado por uma força talibã 
em número muito superior
e pronta para a guerra. Con-
frontados com probabilidades 
impensáveis, descobrem em si 
reservas de força e resiliência 
que os levarão até ao fim. 
No elenco estão nomes como 
M a r k 
W a h l -
berg, Ali 
Suliman, 
Ben 
Foster, 
E m i l e 
Hirsch, 
Eric Bana 
e Taylor 
Kitsch.

proprietários. São sete diretores 
de museus, curadores e histo-
riadores de arte, que terão de 
correr contra o tempo para 
evitar a destruição de mil anos 
de cultura. Com Bill Murray, Cate 
Blanchett, George Clooney, Hugh 
Bonneville, John Goodman, Matt 
Damon, Jean Dujardin e Bob 
Balaban. 



sabor lux
fotos João Cabral

A cozinha de Vasco Aragão

Sopa de Lentilhas com Azeite e Limão

Migas de Espargos Verdes com Bacalhau Marinado

INGREDIENTES:

• 1 frango pequeno
• 1 cebola
• 1 ramo de aipo
• 1 limão
• 1 lata de lentilhas cozidas
• 1 dl de azeite de limão
• Sal e pimenta q.b.
• Flores comestíveis q.b.

INGREDIENTES:

• 1 pão alentejano
• 500 g de espargos verdes
• 4 lombos de bacalhau
• 1 cabeça de alho
• 2,5 dl de azeite virgem
• 1 limão
• Sal e pimenta q.b.

Agradecimentos
LIVING ROOM ORGANIZAÇÃO DE FESTAS

Tel. 214 820 220

Coza o frango com o aipo e a 
cebola picada, temperado de sal, 
durante uma hora, coe e reserve 
o caldo. Escorra bem as lentilhas 
e salteie-as em azeite de limão 

com uma pitada de pimenta. 
Junte-as ao caldo. Sirva quente, 
regue com umas gotas de sumo 
de limão verde e decore cada 
taça com uma fl or comestível.

Retire a pele ao bacalhau, 
tempere-o com dois dentes 
de alho esmagados e picados 
e regue com sumo de limão. 
Deixe a marinar durante duas 
horas. Corte o pão em pedaços 
e demolhe-o durante dez 
minutos em água fria. Coza os 
espargos em água com sal e 
reserve. Numa caçarola funda, 
aqueça o azeite, junte três dentes 
de alho picados e deixe-os
alourar. Adicione as pontas 

dos espargos e, de seguida, o 
pão, previamente escorrido e 
esfarelado. Envolva tudo, tem-
pere com pimenta e deixe 
cozinhar em lume brando durante 
alguns minutos. Numa frigideira, 
aqueça o restante azeite. 
Acrescente os dentes de alho e 
deixe alourar. Junte o bacalhau 
e cozinhe em lume brando 
dos dois lados até fi car dourado. 
Sirva quente, acompanhado 
com as migas de espargos.





shopping

RENOVE O GUARDA-ROUPA 
Sempre atenta à ecologia, 
a Intimissimi ajuda-a a reciclar 
o seu guarda-roupa com o projeto 
Recycling, em colaboração com 
a I:CO, que dará uma nova vida 
ao tecido da sua roupa. Por cada 
peça de roupa entregue, é oferecido, 
sem exigência de compra, um 
voucher de €3 por cada soutien, 
de €2 por cada peça de knitwear 
ou por pijamas masculinos e 
femininos, e de €1 por cada slip ou 
boxer reciclado. Os vouchers podem 
ser trocados até dia 30 de junho deste 
ano em qualquer loja Intimissimi. 

ESTILO TRENDY 
A Ageless, a nova coleção da Silvian 
Heach para a próxima primavera/verão, 
divide-se em duas linhas. A Real, 
com peças em tons pastel, 
conjugadas com sombras rosa 
e salmão, e a Fresh, com cores 
brilhantes e intensas como azul, 
laranja e esmeralda, e cujos 
detalhes deixam sobressair 
o estilo romântico/folk. 
Saia, €74,50.

DOCE TENTAÇÃO 
Famosa pelos seus pastéis 
de Tentúgal e pela variedade 
da doçaria conventual 
tradicional, premiada 
internacionalmente, 
a pastelaria A Pousadinha 
tem agora um novo 
espaço, no Amoreiras 
Shopping Center, 
em Lisboa. Lá é possível 
encontrar um balcão 
recheado de propostas 
que difi cultam a escolha 
aos apreciadores de doces 
tradicionais.   

DIVERSÃO NA HORA 
DE DORMIR 
Com cores vibrantes e desenhos 
divertidos, os pijamas 
e babygros da TucTuc são
ideais para os mais pequenos 
fi carem confortáveis na hora de dormir 
ou brincar em casa. Até aos 2 anos, 
as peças têm riscas, alegres 
estampados, detalhes nas mangas, 
nas golas e nos pés. Também 
há modelos para os mais crescidos. 

TEMPERO PORTUGUÊS
A Paladin – Temperos de Portugal nasceu 
na Golegã mas quer conquistar o mundo 
com uma aposta nos sabores bem 
portugueses que condimentam, há várias 
gerações, a gastronomia nacional. 
Comercializa um sem-fi m de temperos, – 
desde os mais variados molhos, maionese, 
mostarda, vinagre, ketchup, piripiri...  
A marca já está presente em Marrocos 
e prepara-se para conquistar a Argélia. 
Mais informações, www.paladin.pt.

CUIDE MAIS DE SI 
Até dia 28 de fevereiro, a La Roche-Posay, 

especialista em tratar a pele sensível, oferece 
25% de desconto imediato no primeiro produto 

e 35% de desconto em vale no segundo, 
que pode ser descontado até dia 31 de março. 

Aproveite a promoção e cuide do seu corpo. 



COZINHAS ORIGINAIS 
Uma das mais recentes
novidades da Ikea são 
as novas cozinhas. 
A gama Metod dá-lhe tudo 
aquilo de que precisa para 
criar o estilo que adora, 
quer opte por linhas mais 
modernas ou mais 
tradicionais: novas alturas 
de armários baixos, 
novos estilos, iluminação 
LED integrada, novas 
opções de gavetas 
e novos organizadores, 
facilidade de instalação 
e liberdade 
de posicionamento 
dos módulos. 
Basta visitar uma loja Ikea
ou o site www.ikea.pt.    

DELICIOSA FONTE DE FIBRAS 
Excelente fonte de fi bras, 

importantes para o bom 
funcionamento do organismo, 

as bolachas Digestive 
Soja & Frutas Dia, integrais, 

com soja, maçã e laranja, 
são ideais para o 

pequeno-almoço ou até 
para comer ao lanche. 

À venda nas lojas Minipreço, 
Embalagem de 800 g, €3,59.

PÉS SUAVES E SEM CALOS
A Velvet Smooth Express Pedi, 

da Dr. Scholl, é uma lima 
eletrónica que elimina 

as calosidades dos pés, fácil 
de usar e que garante 

resultados profi ssionais 
e duradouros sem esforço. 

Um ritual de beleza simples 
que pode ser feito em casa e que 

deixa os pés suaves. €39,99

CAMARÃO À SUA MESA
A Pescanova leva à sua mesa o delicioso Camarão Selvagem 

de Moçambique, conhecido por ser um dos 
melhores do mundo. Os diferentes

 formatos (400 g e 800 g) 
e calibres (médio ou grande) 

disponíveis tornam-no perfeito 
para todas as ocasiões, desde 

uma refeição para toda 
a família a petiscos para um 

serão com amigos. €4,95

A PENSAR NA PRÓXIMA ESTAÇÃO 
A nova coleção primavera/verão da Girandola 

apresenta muitas novidades, mas mantendo sempre 
a essência da marca: criativa, versátil e acessível. 

Os tons rosa e azul pastel para os mais pequenos 
são complementados com peças de cores frescas 

e vibrantes. Materiais naturais, como o algodão e o linho, 
são utilizados tanto nos tecidos como nas malhas.   

CRIANÇAS SAUDÁVEIS  
Para crianças a partir dos 3 anos, 
Absorvit Infantil Óleo de Fígado 
de Bacalhau contém todas as 
vitaminas nas suas doses diárias 
recomendadas e um complexo
multimineral. Reforça o sistema 
imunitário e ajuda a regular 
o trânsito e a fl ora intestinais. 
Embalagem de 150 ml, €14,49, 
embalagem de 300 ml, €24,99.

NOVOS MODELOS PARA LOOKS DESCONTRAÍDOS 
A nova coleção de óculos Lacoste, para homem e mulher, 
foi buscar inspiração à sua história e ao seu DNA. 
O logótipo com o crocodilo ou o nome da marca 
surge nas hastes dos óculos de sol e das armações. 
Um sem-número 
de sugestões 
para acrescentar 
estilo aos seus looks 
da próxima estação. 

SUPER FEMININO
A Emporio Armani 

apresenta 
os novos Tazio 
para senhora, 
uma linha de 

relógios elegante 
e feminina, 

perfeita para 
receber 

a primavera e os 
primeiros dias 

de sol. Composta 
por três relógios 

com cores 
diferentes – rosa 

pastel, branco 
e camel –, os 

novos Tazio são 
o complemento 

perfeito para looks 
descontraídos.  

€259 
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Complete as grelhas de forma a que cada coluna, linha e quadrado 3x3 contenha os algarismos de 1 a 9

Encontre 6 diferenças entre as imagens semelhantes
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❐ Doze Anos Escravo  ❐ Golpada Americana  ❐ O Clube de Dallas  ❐ Philomena  
❐ O Lobo de Wall Street  ❐ Nebraska  ❐ Capitão Phillips  ❐ Gravidade

Descubra os nomes de OITO FILMES 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 ❐ ARTILHEIRO  ❐ BRASILEIRO  ❐ DODECAEDRO  

❐ IMPLEMENTO  ❐ SALAFRÁRIO  9 LETRAS  ❐ ABRASADOR  ❐ AGRILHOAR  

❐ ALARGASSE  ❐ LUSIFICAR  8 LETRAS ❐ ESTORCER  ❐ TRASLADO  

7 LETRAS ❐ AMOROSA  ❐ CRIANÇA  ❐ LEITURA  ❐ NIRVANA  ❐ PRURIDO  

6 LETRAS ❐ ADERIR  ❐ BROSSA  ❐ NÁDEGA  ❐ XAROPE  

5 LETRAS ❐ IDEAR  ❐ LACRE  ❐ ORDEM  ❐ RASPA  ❐ RÓSEO  

4 LETRAS ❐ DALI  ❐ INÊS  ❐ MUSA  ❐ PROL  3 LETRAS  ❐ ERA  ❐ PAI  

❐ TUA  ❐ USA  2 LETRAS ❐ MU  ❐ NU  ❐ PI   ❐ SÃ  ❐ SI  ❐ UI

EFDZHELNNZRUO

XFIAOEQERCXOG

AHSDMDCBIRTNS

EDADIVARGILUJ

FINIALNANSURZ

GGAHRELSLTLXD

ROCQNAXKTVESV

SPIUAKBARAGEX

IERNBJETEZODV

RMEIEARVCODMU

EUMRLAHSENOAS

ILAOBCNMVLZMA

LEAMEOFMOIEOE

OODHDRSSLAAHS

UNAOHCIIQCNIC

DAPFBHAMCVOGT

GRLLICOODMSUA

LDOFPHILOMENA

LOGRHXLORISOV

IDHEDUBBIMCBS

NIBDREZOTNRNP

AZNUHRIDJAAOI

XETDSISEEDVRL

BGEIALRWCSOGL

CVASLSVAMZILI

PIATLTALUASEH

RUPEARCLHNCNP

IZUFDAISEIMAO

ZIAEEESTRVWLA

OLONDPARDAEET

GIBPEHCERNHOI

LUSLBIGEVIRNP

EQTIUBBTNCTIA

RPPDLQIELDOVC

AECHCLJLAXMNO

NISIOANIHPEIJ

Interdita a reprodução, mesmo parcial, de textos, 
fotografi as ou ilustrações sob quaisquer meios 

e para quaisquer fi ns, inclusive comerciais.

DIREÇÃO EDITORIAL Diretora – Felipa Garnel 
(felipagarnel@lux.masemba.com) Editora Executiva 
Felipa Saraiva (felipasaraiva@lux.masemba.com) 
Editor Carlos Gonçalves (carlosgoncalves@lux.

masemba.com) Subeditora Rita Pacheco (ritapacheco@lux.masemba.com) 
Assistente de Direção e Redação Margarida Alves (margaridaalves@
lux.masemba.com) Redação Evelise Moutinho (evelisemoutinho@lux.
masemba.com), Nair Coelho (naircoelho@lux.masemba.com), Natália Ribeiro
(nataliaribeiro@lux.masemba.com) Colaboradores Paulo Coelho (crónicas), 
Chakall e Vasco Aragão (culinária), Catarina Roquette Durão, Humberto 
Barbosa, Madalena Barata, Nuno Lobo Antunes, Paulo Oom, Paulo Malo 
e Vasco Sousa Coutinho (saúde), Joana Côrte Real, Rodrigo Ferreira, 
Vanessa Barros Cruz e Vasco Pereira (texto) Produção Teresa Abrunhosa 
(teresaabrunhosa@masemba.com) – Porto Revisão Carlos Silva Coordenação 
de Fotografi a/Arquivo Edite Costa (editecosta@masemba.com) Arquivo 
Teresa Freitas Fotógrafo Artur Lourenço Colaboradores Álvaro C. Pereira, 
António Pedrosa, Cristina Pinto e Pinto, Hélder Maia, Jessica Henrique 
Cardoso, João Cabral, Ricardo Santos, Salvador Esteves e Tiago Frazão 
Relações Públicas Xandinha Jardim (xandinhajardim@lux.masemba.com) 

Paginação e Design – Patrícia Batista e Rui Barbosa DIREÇÃO DE 

PRODUÇÃO E PAGINAÇÃO Diretor Ramiro Agapito (ramiroagapito@masemba.
com) Assistente de Produção Inês Pereira Digitalização e Tratamento 
de Imagem Diogo Sargento, Frederico Queirós e Pedro Figueiredo 
DIRETOR DE CIRCULAÇÃO Bruno Ventura (brunoventura@masemba.com)
  

 
DIREÇÃO DE MARKETING E EVENTOS Diretora Dina Nascimento (dina-
nascimento@masemba.com)  Gestora de Produto Cláudia Lima (claudialima@
masemba.com) Assistente Dulce Almeida (dulcealmeida@masemba.com)

 DIREÇÃO GERAL Nuno Santiago 
(nunosantiago@masemba.com) 

DIREÇÃO FINANCEIRA Ana Ruivo (anaruivo@masemba.com) PROPRIETÁRIO 

E EDITOR Masemba, Lda., Rua da Fraternidade Operária, nº6, 2794-024 
Carnaxide, tel. 215 918 117 – fax 215 918 150 NIF/NIPC: 510647421 – CRC 
Cascais Impressão: Lisgráfi ca, Casal de Santa Leopoldina, Queluz de
Baixo Distribuição: Logista Publicações SA, Edifício Lojista Expansão da 
Área Industrial do Passil, lote 1 A, 2894-002 Alcochete, tel. 219 267 800 

LINHA DE APOIO AO PONTO DE VENDA Automático: 219 267 825 
Atendimento da assistente: 707 200 229 fax: 219 267 869 Tiragem: 90.000
Exemplares Depósito Legal: 162003/01 Nº de Registo: 123611

ASSINATURAS

assinaturas@masemba.com   Tel. 215 918 088  Fax 215 918 150

DIREÇÃO COMERCIAL E PUBLICIDADE Diretora Comercial 
Maria João Peixe Dias (mariadias@masemba.com) tel. 215 918 137 
Coordenador Comercial Ricardo Luwisch (ricardoluwisch@lux.ma-
semba.com) tel. 215 918 140 Executivo de Contas – Hugo Santi-
nho (hugosantinho@masemba.com) tel. 215 918 142  Gestora de 
Materiais – Susana Morais (susanamorais@luxwoman.masemba.com) 
tel. 215 918 144, Rua da Fraternidade Operária, nº6, 2794-024 
Carnaxide, fax 215 918 150 Delegação Norte Coordenadora de 
Publicidade Maria João Eça (mariaeca@masemba.com) tel. 226 057 544, 
Rua Tenente Valadim, 181, 4100-479 Porto, fax 226 057 503 

M

L

N

SOLUÇÃO
HORIZONTAL: Mito, Ámen, Talo, Mano

VERTICAL: Mato, Íman, Tela, Mono

O



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: 5 de Paus, que 
signifi ca Fracasso.
Amor: Nem tudo será um mar de 
rosas. É preciso ter calma para levar 
a sua relação a bom porto.
Saúde: Tente descansar as horas 
necessárias, independentemente 
do trabalho que tiver para fazer!
Dinheiro: Equilibre as suas contas, 
para evitar situações delicadas.
Pensamento Positivo: Sei que só 
erra quem está a aprender a fazer 
as coisas da maneira certa.

 
CAPRICÓRNIO
22/12 a 20/01
Elemento: Terra
Planeta Regente: 
Saturno
Carta Dominante: Cavaleiro de 
Espadas, que signifi ca Guerreiro.
Amor: Poderá ter uma discussão 
com alguém querido. Não seja 
orgulhoso, faça as pazes!
Saúde: Evite ter um dia a dia muito
sedentário. Ande mais a pé!
Dinheiro: Não estará tão à vontade
como gostaria. A semana é de 
contenção de despesas.
Pensamento Positivo: Estou 
preparado para lutar pelos meus 
sonhos.

AQUÁRIO 
21/01 a 19/02
Elemento: Ar
Planeta Regente: Úrano
Carta Dominante: 6 de Paus, 
que signifi ca Ganho.
Amor: Pode sentir que o seu par
está menos caloroso consigo. Tente
cativá-lo com uma surpresa.
Saúde: Gaste a grande energia 
que sente numa atividade como 
o cardiofi tness.
Dinheiro: O seu empenho profi s-
sional será notado, podendo até 
ter um aumento ou uma promoção.
Pensamento Positivo: Acredito 
nos meus projetos. Sei que mereço 
ser bem-sucedido.

PEIXES 
20/02 a 20/03
Elemento: Água
Planeta Regente: 
Neptuno
Carta Dominante: 4 de Ouros, 
que signifi ca Projetos.
Amor: Seja sincero com a sua 
cara-metade. Partilhe tudo com 
essa pessoa tão especial.
Saúde: Adote uma postura mais 
otimista perante os problemas,
e verá como a vida lhe sorri.
Dinheiro: Terá mais estabilidade 
fi nanceira. Pode agora comprar 
aquilo que tanto deseja.
Pensamento Positivo: Acredito 
que os meus sonhos vão realizar-se.

CARNEIRO 
21/03 a 20/04
Elemento: Fogo
Planeta Regente: 
Marte
Carta Dominante: O Mundo, que 
signifi ca Fertilidade. 
Amor: A sua relação encontra-se
numa fase muito favorável.
Saúde: Qualquer problema nesta 
área será facilmente ultrapassado.
Dinheiro: Exponha sem receio 
os seus pontos de vista. Obterá 
bons resultados decorrentes das 
suas ideias.
Pensamento Positivo: As minhas 
ideias dão bons frutos porque eu 
acredito nelas.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12
Elemento: Fogo
Planeta Regente: 
Júpiter
Carta Dominante: 5 de Espadas, 
que signifi ca Avareza.
Amor: Contrarie o mau humor em 
casa. Os seus familiares não mere-
cem que os trate com indiferença.
Saúde: Faça algum tipo de 
ginástica ou exercício físico suave.
Dinheiro: Evite acumular trabalho 
e adiar tarefas. Arregace as mangas 
e deite mãos à obra!
Pensamento Positivo: Sorrio 
mais vezes. Assim, a minha vida 
é mais rica.

BALANÇA 
24/09 a 23/10
Elemento: Ar
Planeta Regente: 
Vénus
Carta Dominante: 8 de Espadas, 
que signifi ca Crueldade.
Amor: Não acumule ressenti-
mentos, pois isso só lhe fará mal.
Liberte-se das mágoas falando 
abertamente. 
Saúde: Vigie bem os seus hábitos 
e alimente-se regradamente.  
Dinheiro: Conte com o apoio dos
seus amigos, caso necessite de 
ajuda.
Pensamento Positivo: Protejo o 
meu coração pensando no bem.

TOURO 
21/04 a 21/05
Elemento: Terra
Planeta Regente: 
Vénus
Carta Dominante: A Torre, que 
signifi ca Convicções Erradas. 
Amor: Para que não haja mal-enten-
didos na sua relação amorosa, 
dê mais importância ao diálogo.
Saúde: O seu corpo benefi ciará 
muito se fi zer mais exercício físico.
Dinheiro: O trabalho exige mais 
empenho e dedicação. Não se 
poupe a esforços.
Pensamento Positivo: Quando 
estou errado, não tenho medo 
de começar de novo.

GÉMEOS 
22/05 a 21/06
Elemento: Ar
Planeta Regente: 
Mercúrio
Carta Dominante: O Dependurado, 
que signifi ca Sacrifício.
Amor: Não deixe que terceiros 
perturbem a sua vida sentimental.
Saúde: Não se exponha ao frio, 
pois está sensível a constipações.
Dinheiro: Esta não é uma fase 
favorável em termos fi nanceiros. 
Tenha muito cuidado.
Pensamento Positivo: Venço 
os períodos de sacrifício através 
da confi ança que tenho em mim 
próprio.

CARANGUEJO 
22/06 a 22/07
Elemento: Água
Planeta Regente: 
Lua
Carta Dominante: 7 de Copas, 
que signifi ca Sonhos Premonitórios.
Amor: Confi e mais na sua intuição 
e não apenas no que lhe dizem.
Saúde: Seja regrado com a sua 
alimentação. Dos seus hábitos 
depende o seu bem-estar.
Dinheiro: Estará muito distraído e 
pode contrair grandes despesas por 
falta de racionalidade. Pense bem! 
Pensamento Positivo: Acredito
nas mensagens que os meus 
sonhos me trazem.

ESCORPIÃO
24/10 a 21/11
Elemento: Água
Planeta Regente: 
Plutão
Carta da Semana: 9 de Ouros, 
que signifi ca Prudência.
Amor: Não seja tão impulsivo, 
para não fazer sofrer quem 
muito ama.  
Saúde: O seu corpo precisa de 
atenção, não lha negue!
Dinheiro: Defina bem os seus 
objetivos e não desanime até 
conseguir alcançá-los.
Pensamento Positivo: Sou 
prudente nos meus atos e nas 
minhas palavras. 

RUI UNAS
Com um humor muito particular que o caracteriza e 
o distingue, este nativo do signo Peixes já deu provas 
do seu talento. Peixes é um signo conhecido pela sua 
sensibilidade apurada, que permite a quem nasce sob a 
sua infl uência ter uma grande facilidade em se colocar 
na pele de outras pessoas. O homem Peixes é sensível e 
sonhador, tem alma de poeta e sensibilidade de artista. 

VIRGEM
24/08 a 23/09
Elemento: Terra
Planeta Regente: 
Mercúrio 
Carta Dominante: Ás de Copas, 
que signifi ca Princípio do Amor.
Amor: Saiba reconhecer e valorizar 
os seus verdadeiros amigos.
Saúde: Combata o pessimismo. 
Acredite que é uma pessoa 
maravilhosa!
Dinheiro: Mantenha-se afastado 
de intrigas e boatos no seu local 
de trabalho.
Pensamento Positivo: Existe
sempre lugar para a bondade 
no meu coração.
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