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A celebrar 10 
anos de carreira, 

RITA PEREIRA 
sente-se uma 

privilegiada, mas 
acredita que tudo 

tem sido fruto
do seu trabalho e 
da sua dedicação

A atriz, de 31 
anos, esteve em 

Moçambique 
a fotografar a nova 
coleção da estilista 

Micaela Oliveira

“Tenho uma 
relação muito 

saudável 
com o 

dinheiro, não 
o esbanjo 

mas também 
não sou 

avarenta„

A convite de Micaela Oliveira, 
Rita Pereira esteve

em Moçambique, onde foi 
estrela da campanha da nova 

coleção, African Beauty, 
criada propositadamente 
para o evento Vodacom 

Moçambique Fashion Week





Rita Pereira adorou ser fotografada em Moçambique: “Tentei ‘adaptar’ os vestidos ao ambiente 
através da postura e da emoção que procurei transmitir”

“O que mais me marcou foi ver um povo que, mesmo com as difi culdades 
que atravessa, consegue ter um coração enorme„

H
á entrevistas que não 
são programadas mas 
que vêm até nós. Foi 
o caso. Ao ver algu-
mas das espetaculares 

fotos tiradas em Moçambique 
que Rita Pereira publicou na sua 
página de Facebook, a Lux sabia 
que as mesmas – feitas para a 
campanha da estilista Micaela 
Oliveira – seriam um bom motivo
de conversa. Ou não tivesse a 
atriz visitado um dos continentes 
que mais admira. A celebrar 
10 anos de carreira, Rita Pereira 
partilhou com a Lux não só as 
emoções de uma viagem a 
Moçambique – onde foi fotogra-
fada no meio das ruas de Mafalala, 
o bairro onde nasceu Eusébio, e 
visitou uma reserva de elefantes 
– mas também tudo o que con-

quistou ao longo de uma década. 
Aos 31 anos, a atriz sente-se grata 
pelo seu percurso até agora, mas 
consciente de que é fruto de 
muito trabalho: “A sorte aparece, 
há que saber juntar-lhe trabalho, 
dedicação, profissionalismo, 
humildade, vontade de ser melhor
e capacidade de não desistir”, 
defende. Numa espécie de 
balanço de uma década, uma 
das coisas que mais lhe dão 
prazer é poder possibilitar aos 
que ama momentos inesque-
cíveis. “Não nasci numa família 
com capacidades fi nanceiras 
elevadas e isso faz com que o 
dinheiro tenha trazido à minha 
vida a possibilidade de proporcio-
nar à minha família o que ela, de 
outra forma, não conseguiria ter.
Partilho tudo com eles e dá-me 

um enorme prazer poder fazê-lo. 
Tenho uma relação muito saudável 
com o dinheiro, não o esbanjo 
mas também não sou avarenta”, 
revela. Sem tabus, mas já cansada 
de que a abordem com questões
da sua vida sentimental, Rita 
Pereira afi rma que se sente feliz 
e tranquila. Mas não esconde 
que, às vezes, ser famosa pode 
ser um entrave na hora de se 
apaixonar…
Lux – Foi a primeira vez que esteve 
em Moçambique. O que é que 
sentiu?
Rita Pereira – Foi a primeira vez, sim. 
Tive o prazer de desfilar no 
Moçambique Fashion Week, 
fotografar a campanha da Micaela 
Oliveira no centro de Maputo 
e no bairro da Mafalala, e visitar 
ainda uma reserva de elefantes.

Lux – Portugal está em crise, mas 
em Moçambique a realidade e a 
noção de crise são outras, não é? 
O que é que mais a marcou?
R.P. – O que mais me marcou 
foi ver um povo que, mesmo 
com as difi culdades que atra-
vessa, consegue ter um coração 
enorme e uma capacidade 
impressionante de enfrentar as 
adversidades. E ter ainda uma 
forma de acolher e uma alegria 
contagiantes.
Lux – Os miúdos sabiam quem 
era (através da TVI Internacional)? 
Como é que a receberam?
R.P. – Falamos dos miúdos do 
bairro da Mafalala... Não, não 
faziam ideia de quem eu era, e 
essa foi mais uma razão para me 
conquistarem com sua forma 
amável e divertida de receber.



Aos 31 anos, a atriz sente-se bem 
na sua pele. Diz não ter segredos 

de beleza especiais e que nem sequer 
pretende ser uma mulher sexy

“Nunca me 
desesperei por 
sentir que, em 
determinada 

altura, pudesse 
ter um ou outro 
quilo a mais„

Lux – Não teve vontade de adotar 
nenhuma daquelas crianças? 
R.P. – Honestamente, isso nem 
sequer me passou pela cabeça.
Lux – Nem despertou o relógio 
biológico? Ser mãe é um desejo?
R.P. – Não, mas como a maioria 
das mulheres, também desejo 
ser mãe.
Lux – Sei que esta foi uma viagem 
de trabalho, mas acredito que 
seja difícil não nos deixarmos 
contagiar por aquele ambiente 
e por aqueles sorrisos puros. 
Voltou ‘diferente’?
R.P. – Viajo muitas vezes para 
países que me “transformam”, 
e essa é uma das melhores 
razões para viajar.
Lux – Como é que foi ser fotogra-
fada naquele ambiente selvagem 
com vestidos de festa?
R.P. – Foi ótimo. Tentei “adaptar” 
os vestidos ao ambiente através 
da postura e da emoção que 
procurei transmitir, quase como 
se tivessem sido inspirados 
no mesmo.
Lux – Identifi ca-se com o estilo 
Micaela Oliveira? O que é que 
achou da nova coleção?
R.P. – Sim, embora, como é óbvio,
nem todos os vestidos que ela 
desenha sejam do meu gosto,
mas de uma maneira geral iden-
tifi co-me. Achei que a coleção 
fugiu, de uma forma positiva, 
ao que estamos habituados a 
ver na Micaela. Manteve sempre 
o seu cunho pessoal, mas todos 
os vestidos são muito diferentes, 
direcionando-os assim para 
mulheres com gostos distintos, o 
que faz com que consiga abran-
ger um mercado maior.
Lux – Este ano celebra 10 anos 
de carreira. Qual é o balanço?
R.P. – [risos] Extremamente posi-
tivo. Não a trocaria por outra. 
Gosto muito do meu percur-



Rita Pereira não gosta muito de falar da sua vida amorosa e evita essas questões o mais possível. 
No entanto, não esconde que ser famosa pode ser um obstáculo na procura do amor

“Acho que os conhecidos é que se fi ltram. Os amigos, vamos percebendo, 
com o tempo e com a convivência, quem são„

so e devo-o muito às pessoas 
que apostaram e confi aram em 
mim, aos atores que me deram 
a mão e me ensinaram muito, às 
pessoas que diariamente acom-
panham e apoiam o meu trabalho, 
e também à minha vontade de 
tentar melhorar de dia para dia. 
Conseguir ter passado pela tele-
visão, pelo teatro, pelo cinema, 
pela apresentação e pela moda 
é excelente.

Lux – Diz-se que a sorte se procura. 
Foi assim ao longo destes 10 
anos?
R.P. – A sorte aparece, há que saber 
juntar-lhe trabalho, dedicação, 
profissionalismo, humildade, 
vontade de ser melhor e a capa-
cidade de não desistir.
Lux – O que é que a marcou mais 
ao longo desta década?
R.P. – Marcaram-me as pessoas 
com as quais trabalhei, projetos 

especiais como os “Morangos 
com Açúcar” e a “Doce Fugitiva”, 
o Emmy Award que a novela 
“Meu Amor”, da qual fi z parte, 
recebeu... A possibilidade de 
poder “dar a cara” por diversas 
marcas, a capacidade e a força, 
que não sabia ter, de continuar a 
trabalhar mesmo estando a passar 
por situações pessoais psicologi-
camente muito difíceis, os traba-
lhos internacionais nos quais tive 

o prazer de participar e, claro, 
o apoio incondicional da família 
e dos amigos mais próximos.
Lux – Sei que vai entrar numa 
nova telenovela. O que é que 
pode contar-nos sobre este 
desafi o?
R.P. – [risos] Não posso contar 
nada porque ainda não sei nada.
Lux – Em março faz 32 anos e, 
graças ao seu trabalho, pode 
dizer que tem uma vida fi nan-



No ano em que celebra 
uma década de carreira, 

Rita Pereira está feliz com o 
percurso que fez até aqui e 

pronta para mais um desafi o. 
A atriz vai entrar numa nova 
telenovela, mas ainda não 
pode falar sobre o projeto

“Raramente 
programo as 

minhas viagens, 
a maior parte 

decido de um dia 
para o outro„

ceira desafogada, o que não é 
muito comum para uma mulher
da sua idade. Atendendo à 
situação atual do País, sente 
que isso é um privilégio?
R.P. – Sei que isso é um privilégio, 
sim, mas também sei que se deve 
ao meu trabalho.
Lux – O que é que o dinheiro 
trouxe à sua vida? Como é que 
se relaciona com ele?
R.P. – Não nasci numa família com 
capacidades fi nanceiras elevadas 
e isso faz com que o dinheiro 
tenha trazido à minha vida a possi-
bilidade de proporcionar à minha 
família o que ela, de outra forma, 
não conseguiria ter. Partilho tudo 
com eles e dá-me um enorme 
prazer poder fazê-lo. Tenho uma 
relação muito saudável com 
o dinheiro, não o esbanjo mas 
também não sou avarenta. 
Lux – Viajar é um dos maiores 
luxos que o dinheiro permite, e 
a Rita tem viajado muito. Que 
países já visitou, que experiências
e recordações é que trouxe na 
bagagem? E que países deseja 
visitar em breve?
R.P. – [risos] Essa é uma pergunta 
cuja resposta daria para escrever 
um livro. Não tenho um destino 
que deseje visitar em breve, pois 
raramente programo as minhas 
viagens, a maior parte decido 
de um dia para o outro.
Lux – Está sozinha há já alguns 
anos. Convive bem com essa 
solidão ou sente que já está 
na hora de se voltar a apaixonar?
R.P. – [risos] Passo esta pergunta.



Lux – Acha que a sociedade exige 
demais das mulheres? Se é soltei-
ra, tem de se casar. Se está casa-
da tem de ter fi lhos, etc., etc…
R.P. – Acho que ao longo dos anos 
se têm observado grandes 
mudanças na sociedade que
alteraram, de forma signifi cativa, 
a vivência social e privada das 
pessoas. A conceção social de 
“ser mulher” já não tem nada 
a ver com o que era há 20 anos. 
A própria visão da mulher 
perante tal facto é diferente,
ou seja, na minha opinião, a 
sociedade só nos exige o que 
nós permitirmos. 
Lux – O facto de ser uma mulher 
bonita e muito famosa pode 
constituir um handicap na hora 
de se apaixonar?
R.P. – [risos] Sem dúvida!

Lux – Consegue perceber quando 
alguém, especialmente um 
homem, se aproxima de si por 
interesse?
R.P. – Seria tão mais fácil dizer 
“sim, consigo”, mas a verdade 
é que, por vezes, ainda tenho 
surpresas.
Lux – Uma pessoa famosa tem 
amigos? Como é que os fi ltra?
R.P. – [grande gargalhada] É óbvio 
que tem. Tenho e muito bons 
amigos, amigos que dizem a 
verdade por mais difícil que seja 
ouvi-la, amigos que me dão a 
mão nos momentos mais difíceis, 
e amigos que me fazem rir sem 
parar. Acho que os conhecidos é 
que se fi ltram. Os amigos, vamos 
percebendo, com o tempo e com 
a convivência, quem são. 
Lux – Ainda acredita no príncipe 

encantado? Se sim, como é que 
é o seu?
R.P. – Guardo isso para mim.
Lux – Numa entrevista recente, 
afirmou que não deseja ser 
magra, que gosta de ter formas 
e de estar em forma. Sempre se 
relacionou bem com o seu corpo?
R.P. – Nunca me desesperei por 
sentir que, em determinada 
altura, pudesse ter um ou outro 
quilo a mais. Sempre pratiquei 
desporto, nunca tive de passar 
por uma dieta extrema e sou 
feliz como sou. Isso é relacionar-me 
bem com o meu corpo?! 
Lux – Essas declarações deram 
lugar a uma troca de palavras 
pouco simpáticas no Instagram 
com Pedro Crispim… 
R.P. – Não quero alimentar mais 
polémicas. 

Lux – Quais são os seus segredos 
de beleza?
R.P. – Não ter segredos de beleza. 
Tenho rituais comuns, como 
aplicar creme hidratante, cuidar 
bem do cabelo, fazer desporto, 
beber um litro de água por dia, 
desmaquilhar-me sempre, nada 
de especial.
Lux – Especula-se muito sobre 
possíveis intervenções cirúrgicas 
que teria feito, embora já tenha 
desmentido isso várias vezes. 
Se tivesse feito não teria proble-
mas em assumir?
R.P. – Já disse dezenas de vezes 
que não teria problemas em 
assumir. 
Lux – Sente-se uma mulher sexy?
R.P. – Não pretendo sê-lo. ■

Consciente de que o papel da mulher mudou muito nas últimas duas décadas, Rita Pereira, que faz 
32 anos no próximo mês de março, assume: “A sociedade só nos exige o que nós permitirmos”

“Tal como a maioria das mulheres, também desejo ser mãe„

texto Evelise Moutinho (evelisemoutinho@masemba.com) 
fotos João Portugal  agradecimentos Micaela Oliveira



N
uma entrevista à edição espanhola da 
revista Vanity Fair, William Massonneau, 
o irmão de Valérie Trierweiler, e alguns 

amigos da ex-companheira de François Hol-
-lande decidiram, segundo os próprios, repor 
algumas verdades e contar o que realmente 
aconteceu naquele que foi um dos maiores 
escândalos do Eliseu. Humilhada pelo que 
passou, a ex-primeira-dama estará agora 
a preparar a sua vingança. O primeiro passo 
será o de negociar um acordo fi nanceiro. Sem 
pudores, o irmão de Trierweiler, considerando 
que havia muita especulação acerca da 
separação de Valérie, decidiu dar uma entrevista 
exclusiva: “A relação entre a minha irmã e 
Hollande estava infl uenciada pelos aconte-
cimentos políticos. Já não eram a Valérie e 
o François. Eram o Presidente e a primeira-
-dama”, disse. O engenheiro informático con-
tou ainda que a irmã está bem e só quer fazer 
uma vida normal. O que aconteceu foi mais 

do que uma traição. Foi brutal.” Na sua inves-
tigação sobre a verdade dos acontecimentos, 
a Vanity Fair falou também com amigos da 
ex-primeira-dama. Um deles contou a reação 
da então companheira de Hollande quando 
soube da traição do Presidente com a atriz 
Julie Gayet. “Ela disse-lhe: ‘Vou destruir-te 
como me destruíste’.“ E continua: “Nessa noite 
ela já não dormiu. De manhã sofreu uma 
crise de ansiedade. O ritmo cardíaco acelerou 
e a tensão baixou. O médico do Eliseu acon-
selhou-a a internar-se. Esteve 48 horas sedada. 
Quando acordou pensava que tinha dormido 
umas horas, mas na realidade tinham passado 
dois dias.” A revista divulga ainda os sms 
que o antigo casal trocou e nos quais Hollande 
propunha um comunicado comum. Como 
resposta, Valérie escreveu: “Tu é que vais 
assumir esta situação. Criaste-a sozinho, 
és tu que tens de arranjar solução.” ■

 Traída e sentindo-se humilhada, 
Valérie Trierweiler terá dito a François 

Hollande no dia em que soube 
da traição com Julie Gayet: “Vou 
destruir-te como me destruíste”

O irmão e um amigo de VALÉRIE 
TRIERWEILER contam tudo sobre o momento 
em que a ex-primeira-dama soube que tinha 

sido traída por FRANÇOIS HOLLANDE

“O que aconteceu foi mais 
do que uma traição. Foi brutal„ 

William Massonneau, irmão de Valérie 

fotos D.R. e Arquivo Lux 



Embaixadora de marca de cosméticos, 
CATARINA FURTADO revela que passou 

a ter mais cuidados depois dos 40

 “Devia rir menos 
para ter menos rugas„

À direita, Catarina Furtado. Em baixo, Núria Madruga 
com o marido, Vasco Silva, e Luísa Barbosa



 À esquerda, 
Salvador 
e Maria 

Sottomayor. 
À direita, 
Rosalina 
Machado

 num 
momento 

de descontração 
com Cinha 

Jardim. 
Em baixo, 

a apresentadora 
da TVI Mónica 

Jardim, e a atriz 
Sandra Celas 

P
ortugal é o primeiro 
país fora de Itália 
onde a Anjelif se im-
plementa e Catarina 
Furtado foi eleita 

o rosto português da marca de 
cosméticos. Um convite que a 
apresentadora aceitou depois 
de uma longa ponderação. 
Catarina Furtado reconhece 

que a entrada nos 40 altera 
alguns comportamentos. 
“Passei a ter mais cuidados 
com a idade porque eu era um 
bocadinho preguiçosa. Há uma
coisa que não bani comple-
tamente, que é o sol. Mas 
apanho sol com mais cuidado, 
claro. Os 40 também já não 
marcam como antigamente.

 “Agradeço todos os novos 
cremes que possam atenuar-me 

as rugas. Eu não uso cremes, 
como cremes [risos]!„ Cinha Jardim



À esquerda, Adriane Garcia 
com Elsa Gervásio. 

Em baixo, Ana Borges, 
Joana Câncio, e Rita Salema. 
À direita, Vanessa Martins

 “Prefi ro ver uma 
mulher com algumas 

rugas mas que 
envelheceu bem do 

que uma mulher toda 
esticada„ Elsa Gervásio

Está muito na cabeça. Claro 
que sinto que tenho mais rugas 
do que antigamente, como é 
óbvio, mas não fi co preocu- 
pada. O equilíbrio mental que 
temos é o mais importante. 
Devia rir menos para ter menos 
rugas, mas não consigo [risos]”,
explicou durante a apresen-
tação da marca, no Myriad By 
Sana Hotels. Considerada uma 
das mulheres mais bonitas de 
Portugal, a apresentadora 
confessa que gosta de cuidar 
de si. “Nunca consegui sair de 
casa desmaquilhada, ponho 
sempre blush. No verão não, 
mas no inverno não há nada



que me faça não pôr blush.
Adoro! Não queremos ver pes-
soas com mau ar [risos]. Sempre 
fui um bocadinho vaidosa. Gosto 
de estar com bom aspeto”, diz. 
E Maria Beatriz, de 7 anos, 
parece seguir-lhe as pisadas. 
“A minha fi lha é bastante mais

vaidosa do que eu [risos]. 
Estamos a trabalhar nisso. 
É muito pior do que eu”, garante. 
A noite terminou com um jantar 
onde não faltaram muitas caras 
conhecidas. ■

 “Comecei a tratar da pele muito 
cedo, com 13 ou 14 anos„ 

Helena Isabel

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

Em cima, Xenica Jardim, Cláudia Semedo 
com o marido, João Ribeiro, e Catarina Furtado. 

Ao lado, Helena Isabel com Heitor Lourenço



Q
uase treze anos depois da primeira 
gravidez, Joana Seixas prepara-se 
para ser novamente mãe. A atriz está 

grávida de quatro meses e já sabe o sexo 
do bebé: “É mais um rapaz. Vou ser a prin-
cesa lá de casa! (risos) Estou muito feliz. 
Desde sempre que tinha vontade de ter ou-
tro fi lho”, revelou durante a apresentação 
da marca Angelif, garantindo que o casal 
ainda não escolheu o nome do bebé. Este 
será o primeiro fi lho em comum de Joana 
e Diogo Laço, que namoram há cerca de 
cinco anos. No entanto, a atriz já é mãe 
de Francisco, de 12 anos, fruto de uma 
anterior relação com João Reis, e o namo-
rado é pai de Xavier, de 14 anos. Todos 
estão ansiosos com o nascimento do novo 
membro da família, previsto para fi nais de 
julho ou início de agosto. “O Francisco 
e o Xavier fi caram histéricos, e só acham 

que nove meses é demasiado tempo para 
estarem à espera. Vai ser bom voltar a 
ter um bebé em casa, e eles estão ansio-
sos para serem os babysitters de luxo do 
irmão. Está a correr tudo muito bem”, 
garante Joana. Aos 37 anos, a atriz diz-se 
tranquila com a sua nova gravidez. “Tive 
uns enjoos muito leves, que não tive na 
primeira, mas não é algo que me trans-
torne. Como sou mais velha e estou mais 
consciente, e como já passei por uma 
gravidez há muitos anos, talvez tenha um 
bocadinho mais de ansiedade, o que é 
natural. A idade é outra e os riscos também 
são diferentes. Por isso, há um bocadinho 
mais de consciência, mas sinto-me muito 
bem. Adorei estar grávida da primeira 
vez e estou a adorar agora, também”, 
explica. ■

 JOANA SEIXAS está 
grávida de quatro 

meses de um rapaz, 
fruto da relação 
com Diogo Laço

 A atriz já é mãe 
de Francisco, 

de 12 anos, e o 
namorado é pai 
de Xavier, de 14

 “ Vou ser 
a princesa 
lá de casa! 
Estou muito 

feliz„

Joana Seixas, de 37 anos, vai ser novamente mãe em fi nais de julho 
ou início de agosto. A gravidez da atriz, que está a gravar a novela “O Beijo 
do Escorpião”, está a ser bastante tranquila, apenas com os enjoos normais

 
fotos Tiago Frazão



“O
Nosso T2”. É 
este o nome do 
novo blogue de 
Tânia Ribas de 
Oliveira, onde 

a apresentadora descre-
ve as aventuras do seu dia 
a dia enquanto profi ssional 
e mãe de Tomás, de 1 ano. 
Além de ser um espaço de par-
tilha de histórias, fotografi as 

e vídeos, o blogue também dá
dicas úteis e esclarece dúvidas 
relacionadas com saúde. “No 
fundo, é abrir a porta de casa 
para deixar as pessoas entra-
rem no universo da maternida-
de”, esclarece Tânia, que reco-
nhece que muitas pessoas têm 
curiosidade em conhecer a 
sua intimidade com Tomás: 
“Perguntam-me como é que 

ele é, se já anda, se come 
bem… Agora, com o blogue, 
vão passar a saber.” Aos 14 
meses, o fi lho é a grande ale-
gria da apresentadora: “Come-
çou a andar no Dia dos Namo-
rados. Foi o presente que deu 
ao pai e à mãe. Já diz muitas 
palavras, come e dorme mui-
to bem e é muito querido. 
É igual ao pai!” Parecenças 

confi rmadas por João Cardoso, 
que fez questão de apoiar 
a mulher no dia do lança-
mento do blogue: “A ní-
vel físico, o Tomás é muito 
parecido comigo. Mas é mui-
to extrovertido, coisa que eu 
não sou, e também muito 
comunicativo. Essas caracte-
rísticas herdou-as da mãe.” 
Ao marido, a apresentado-

Família e amigos 
apoiam TÂNIA 

RIBAS DE OLIVEIRA 
na apresentação 
do blogue em que 
revela o seu dia 
a dia como mãe

“O Nosso T2” é 
um espaço de 

partilha de histórias, 
fotografi as e vídeos

 “O Tomás 
começou 
a andar 

no Dia dos 
Namorados. 

Foi o presente 
que deu ao 

pai e à mãe„

À esquerda, Tânia Ribas 
de Oliveira com João Baião, 

e à direita, Patrícia Bull, alguns 
dos amigos que fi zeram 

questão de apoiar a apresentadora 
no lançamento do seu blogue



ra reconhece muitas qua-
lidades: “É um pai maravi-
lhoso! De manhã, tenho de 
sair muito cedo para ir para 
a ‘Praça da Alegria’ e é ele 
quem toma conta do Tomás. 
O pelouro da tarde é meu. 
Ao fi m do dia, conseguimos 
estar os três juntos.” ■

Em cima, pormenor da mesa decorada pela Pó d’Arroz e com doces Miss Pavlova. 
À esquerda, Helena Coelho. Em baixo, Rita Mendes com Hugo Caetano, 

e a apresentadora da RTP com o marido, João Cardoso

 “A Tânia nasceu para ser mãe e vive a sua 
maternidade na plenitude, cheia de emoção 

e de prazer„ João Baião

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



 Baleada na cabeça durante 
um protesto, GÉNESIS 

CARMONA, de 22 anos, não 
resistiu aos graves ferimentos

Miss venezuelana 
morta a tiro 

em manifestação 
contra o governo 

Génesis Carmona era estudante de marketing 
e foi eleita Miss Turismo Carabobo 2013. 

Tornou-se a quinta vítima mortal resultante 
dos protestos contra o governo de Nicolás Maduro

 Génesis Carmona 
foi atingida a tiro 

na cabeça durante uma 
manifestação em Valência. 

A manequim foi levada 
de mota para o hospital



O
nome de Génesis Car-
mona saltou para as 
bocas do mundo 
como um exemplo do 
que se passa atual-

mente na Venezuela. O país vive 
momentos de tensão e os mo-
vimentos contra o governo de 
Nicolás Maduro tornam-se 
perigosos palcos de violência. 
Foi num protesto em Valência, 
convocado por Leopoldo López, 
principal líder da oposição, que 
a modelo Génesis Carmona, de 
22 anos, foi atingida a tiro na 
cabeça, fi cando em estado muito 
grave. Segundo testemunhas no 
local, o incidente ocorreu quan-
do um grupo de motociclistas 
armados invadiu a área em que 
a manequim e os seus compa-
nheiros protestavam de forma 
pacífica e começou a dispa-
rar, causando o pânico. Como 
revelam as imagens dos inci-
dentes, amplamente partilhadas 

nas redes sociais, a Miss Turismo 
Carabobo 2013 foi socorrida de 
imediato e levada para o Hospi-
tal Guerra Mendez, onde fi cou 
internada nos cuidados inten-
sivos, em estado de coma. 
De acordo com os médicos, 
a bala fi cou alojada na parte 
traseira do crânio, e um edema 
formado pelo trauma difi culta-
va uma intervenção cirúrgica. 
Génesis não resistiu aos ferimen-
tos e acabou por morrer no dia 
seguinte, 19 de fevereiro, de 
acordo com as informações vei-
culadas pela agência Reuters. 
A rainha de beleza venezuelana, 
estudante de marketing, foi 
uma das sete pessoas que fi ca-
ram feridas nesta manifestação, 
e tornou-se a quinta vítima 
mortal resultante dos protestos 
recentes contra o governo de 
Nicolás Maduro. ■

O grupo em 
que Génesis
se integrava 

foi 
surpreendido  

pelos 
disparos

 “Ela queria apoiar 
o seu país e veja o que 

lhe custou ter saído 
com uma bandeira 
e um apito”, disse 
o tio de Génesis, 

Jose Gil. Centenas 
de pessoas seguiram 
o funeral e choraram 

a morte da rainha 
de beleza

texto Vasco Pereira (vascopereira@lux.masemba.com) 
fotos Reuters
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“A melhor abordagem para o tratamento 
das frieiras é evitar desenvolvê-las, limitando 
a exposição ao frio, cobrindo sistematicamente 
a pele exposta e utilizando vestuário quente„

FRIEIRAS
O inverno está a aproximar-se do fi m e com 
ele vão as frieiras. O que são, na realidade, as 
frieiras? Como se caracterizam? Como podem 
prevenir-se?
As frieiras resultam da infl amação dolorosa 
de pequenos vasos sanguíneos da pele, que 
ocorre em resposta ao arrefecimento súbito 
das extremidades. Duram, habitualmente, uma 
a três semanas. Melhoram espontaneamente 
logo que a temperatura ambiente aquece e 
podem recorrer sazonalmente durante anos. 
As frieiras localizam-se nas extremidades dos 
pés, nos dedos das mãos, na face, nas orelhas 
e no nariz. Muitas vezes, são bilaterais. Podem 
causar comichão, sensação de queimadura, 
manchas vermelhas a azuis-escuras, inchaço 
e formação de bolhas. 
A causa exata das frieiras é desconhecida. 
Admite-se que a causa primordial resida na 
vasoconstrição arteriolar com vasodilatação 
a jusante.

Para uma eficaz prevenção das frieiras, é 
indispensável conhecer os fatores que podem 
aumentar o seu risco:
• Ser do sexo feminino
• Pesar 20% menos do que o adequado para 
a sua altura.
• Exposição ao frio. 
• São mais comuns no início do inverno até 
à primavera, altura em que desaparecem 
completamente.
• Paradoxalmente, são menos frequentes em 
áreas mais frias e secas, porque as condições 
de vida e o vestuário aí usado são mais bem 
adaptados ao frio. No entanto, regra geral,
se reside numa região fria e húmida (mas sem 

temperaturas negativas), o risco é maior.
• As pessoas com má circulação tendem a ser 
mais sensíveis às mudanças de temperatura, 
tornando-as mais suscetíveis.
• Pessoas com fenómeno de Raynaud, outra 
condição relacionada com o frio, são mais 
suscetíveis.

Excecionalmente, podem observar-se frieiras 
como manifestação local de doença sistémica 
(leucemia mieloide crónica, síndroma dos 
anticorpos antifosfolípidos e anticoagulantes 
lúpicos, crioglobulinemias). Por este motivo, 
em situações repetidas e persistentes, convém 
consultar um médico e realizar análises 
laboratoriais específi cas.
A melhor abordagem para o tratamento das 
frieiras é evitar desenvolvê-las, limitando a 
exposição ao frio, cobrindo sistematicamente 
a pele exposta e utilizando vestuário quente. 
É também aconselhável evitar o tabaco. 
As opções de tratamento incluem cremes 
com corticosteroides e medicação oral com 
nifedipina e pentoxifi lina. 

Muitas pessoas com frieiras nunca chegam 
a necessitar de ser consultadas por um 
médico. No entanto, se a dor for muito intensa 
ou as lesões forem repetidas e mantidas, 
o médico pode ajudá-lo a tratar-se de forma 
eficaz. Além disto, certifique-se de que 
consulta um médico se a sua pele não melhorar 
duas semanas após o aparecimento da 
infl amação.
Se tem má circulação ou diabetes, consulte 
um médico imediatamente após a descoberta 
de frieiras, de forma a prevenir possíveis 
complicações.
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João Maia e Silva
Dermatologista
Hospital CUF Descobertas



citações
“O corrupto português é o inverso do Pai Natal: uma entidade 
imaginária que, em lugar de oferecer presentes, recebe-os. 
Segundo a lenda, em vez de um saco vermelho, dizem 
que transporta um saco azul. Há quem acredite que existe, 
mas ninguém tem provas. É uma questão de fé pueril” 
Ricardo Araújo Pereira in Visão

“Festas não havia. Mas ele [Pedro Santana Lopes] recebia 
pessoas. Às vezes eram 21h ou 22h, apareciam ministros 
ou pessoas amigas. Ficavam até às 3h ou 4h. Ou 5h. 
Era conforme. E a gente tinha de lá estar. Eu ou outro 
colega. (…) Nessa fase gastava umas duas caixas 
de whisky JB por mês, de seis garrafas cada uma” 
Fernando Silva, antigo mordomo de São Bento, in Sábado

“Gostava de ter uma 
oportunidade como 
a que teve o Diogo Morgado” 
Ivo Canelas in Notícias TV

“Ninguém do FC Porto foge, 
os ratos é que fogem, 
ninguém do FC Porto 
altera o seu caminho” 
Pinto da Costa in TVI24

“Não há razão para serem 
os municípios a contribuírem 
com o seu património 
para a amortização da dívida 
pública. Já vendemos 
os anéis e preparamo-nos 
para vender os dedos” 
António Costa in Público 

“O povo aprecia gente 
de coragem. Do que não 
gosta mesmo é de políticos 
que se encolhem” 
Luís Marques Mendes in Visão

“Dá a impressão de que, 
de repente, fomos invadidos (…) 
por uma espécie de vampiros
como aqueles que o cinema 
de Hollywood ilustra. (…) 
Os vampiros são emissários 
da morte, é como se estivéssemos 
a viver uma espécie 
de apocalipse indireto” 
Eduardo Lourenço in Sol

“Sem cultura, o Governo deixa de ter qualquer crédito 
e os discursos de Portas e de Passos Coelho, ambos de palavra 
fácil, não se entendem entre si e muito menos são entendidos 
pelos poucos que os ouvem sem desligar as televisões” 
Mário Soares in Visão

“Este pisca-pisca de António José Seguro 
faz dele a Ruth Marlene da política portuguesa” 
Hugo Soares, líder da JSD, in i

“De há uns anos para cá, os EUA lembraram-se de chamar 
democracia a algo que pretendem ir instaurando pelo mundo 
massacrando, destruindo, deitando bombas… De alguma 

forma, os portugueses, em 1974, mostraram ao mundo como 
é que se faz uma democracia, e ela só pode nascer do respeito 
profundo pelos seres humanos” 
Maria de Medeiros in Visão

“Tenho sorte, estamos casados há onze anos e sinto-o 
como se fosse há onze minutos. Passa num abrir 
e fechar de olhos. São na verdade todas estas crianças 
em nossa casa que provam que já passou tanto 
tempo. (risos) Caso contrário, ainda estava na fase 
dos joelhos a tremer e dos desmaios” 
Julia Roberts, sobre o marido, in Revista/Expresso

“A minha família não é uma boa família – somos todos 
mandões e discordantes –, 
mas o sentido de humor, 
mais do que qualquer 
merda do sangue, 
é a única coisa que nos une” 
Miguel Esteves Cardoso in Público

“[A esquerda] não pode 
aceitar ser parte e corresponsável 
pelas consequências 
de uma política europeia 
do Governo Passos 
Coelho/Portas que se 
traduz na total subserviência 
perante os que se apoderam 
da UE e todos os dias, 
em todos os dossiers, 
se dedicam a destruí-la, 
ponto por ponto. 
Quem deu a carne 
a comer que roa os ossos” 
Miguel Sousa Tavares in Expresso

“Nunca pensei sair 
do país. A questão 
do Fernando Tordo 
é um problema 
de mercado e da 
pequenez geográfi ca 
de um país 
culturalmente enorme” 
Pedro Abrunhosa in Diário de Notícias

“Apesar de desesperados 
testes de ADN intentados 

por José Sócrates, reciclado como comentador 
e doublé como ‘mero militante de base’, todos sabem 
o que originou a entrada da missão de assistência. 
Todos conhecem os memorandos, as suas propostas 
e políticas. Para sair totalmente deste inferno 
do pecado original, o PS teria de se rebatizar” 
Nuno Rogeiro in Sábado 

“Cheguei a tomar medicação nesse sentido, mas fez-me 
muito mal. Tive momentos em que passei por algumas 
difi culdades para lidar com situações profi ssionais 
e pessoais, mas não me considero bipolar” 
Frederico Gil, tenista, in Sábado

“Novela sem mistério é fi lme pornográfi co sem sexo, não dá”
Rui Vilhena in Sábado

“Uns disseram-me: não vás, 
vão dizer que te estás 

a fazer ao piso para qualquer 
coisa. Se queres, fi ca mal; 

se não queres, estás lixado„ 
Marcelo Rebelo de Sousa, sobre o dilema da decisão de ir ou não 

ao Congresso do PSD, durante o seu discurso no Coliseu



AO MAIOR DE TODOS 
Aproveitando o facto de esta coluna ser 
publicada em diversos países, quero abrir 
espaço para falar da minha experiência 
pessoal com o maior escritor brasileiro, Jorge 
Amado. Se não o leu e quer entender a 
alma do povo brasileiro, saia a correr e vá 
comprar um dos seus livros.
A seguir, três momentos em que os nossos 
destinos se cruzaram. 

ATRAVESSANDO A AVENIDA COPACABANA
Eu tinha editado, com os meus próprios 
recursos,  um livro chamado “Os Arquivos 
do Inferno” (do qual muito me orgulho; se 
não está atualmente nas livrarias, é só porque
ainda não me atrevi a fazer uma revisão 
completa). Todos nós sabemos como é difícil 
publicar um trabalho, mas há algo ainda 
mais complicado: fazer com que ele seja 
colocado nas livrarias. Todas as semanas, 
a minha mulher ia visitar os livreiros num 
lado da cidade, e eu ia para outra região 
fazer a mesma coisa.  
Foi assim que, com exemplares do meu 
livro debaixo do braço, ela ia a atravessar a 
Avenida Copacabana e eis que Jorge Amado 
e Zélia Gattai estão do outro lado da calçada! 
Sem pensar muito, ela abordou-os e disse 
que o marido era escritor. Jorge e Zélia (que 
provavelmente deviam ouvir isso todos 
os dias) trataram-na com o maior carinho, 
convidaram-na para um café, pediram um 
exemplar e acabaram por desejar que tudo 

corresse bem com a minha carreira literária.
“Você é louca!”, disse-lhe eu, quando ela 
voltou para casa. “Não vê que ele é o mais 
importante escritor brasileiro?“
“Justamente por isso”, respondeu ela. 
“Quem chega aonde ele chegou precisa 
de ter o coração puro.”

O RECORTE NO ENVELOPE
As palavras de Christina não poderiam ser 
mais acertadas: o coração puro. Jorge, 
o escritor brasileiro mais conhecido no 
exterior, era a grande referência do que 
acontecia na nossa literatura. 
Um belo dia, porém, “O Alquimista”, escrito 
por outro brasileiro, entra na lista dos livros 
mais vendidos em França, e em poucas 
semanas chega ao primeiro lugar. 
Dias depois, recebo pelo correio um recorte 
da lista, juntamente com uma carta afetuosa 
dele, cumprimentando-me pelo feito. Jamais 
entraria, no coração puro de Jorge Amado, 
um sentimento como o ciúme.
Alguns jornalistas – brasileiros e estrangeiros – 
começaram a provocá-lo, fazendo perguntas 
maldosas. Em nenhum instante Jorge se 
deixou levar pelo lado fácil da crítica 
destrutiva, e passou a ser meu defensor
num momento difícil para mim, já que, 
na sua maior parte, os comentários sobre o 
meu trabalho eram muito duros.      

O DESESPERO DE ANNE
Recebo fi nalmente o meu primeiro prémio 

literário no exterior, mais precisamente 
em França. Acontece que, no dia da entrega, 
estarei em Los Angeles por causa de 
compromissos assumidos anteriormente. 
Anne Carrière, a minha editora, fi ca deses-
perada. Fala com os editores americanos, 
que se recusam a abrir mão das minhas 
conferências, já programadas. 
Com a data do prémio a chegar e o premiado
sem poder ir, o que fazer? Anne, sem me 
consultar, liga para Jorge Amado e explica 
a situação. Na mesma hora, Jorge oferece-se 
para me representar na entrega do 
prémio. Não se limita a isso: telefona 
para o embaixador brasileiro e convida-o, 
e faz um lindo discurso, que deixa todos 
os presentes emocionados.
O mais curioso de tudo isto é que eu só 
iria conhecer Jorge Amado pessoalmente 
quase um ano depois da entrega do 
prémio. A sua alma, essa eu aprendera 
a admirar como admiro os seus livros: 
um escritor famoso que jamais despreza 
os principiantes, um brasileiro que fi ca 
contente com o sucesso dos seus conter-
râneos, um ser humano sempre pronto a 
ajudar quando lhe pedem algo. 
Obrigado, Jorge. Que o mundo conheça 
cada vez melhor o seu trabalho, porque 
ele foi escrito com o talento de um génio, 
por um homem de bem. 

paulo coelho
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www.paulocoelhoblog.com

“Um escritor famoso que jamais despreza 
os principiantes, um brasileiro que fi ca 
contente com o sucesso dos seus conterrâneos, 
um ser humano sempre pronto a ajudar 
quando lhe pedem algo. Obrigado, Jorge„



A
os 43 anos, e depois 
de várias histórias 
de amor sem fi nal 
feliz, António Pedro 
Cerdeira está de 

novo apaixonado. A eleita 
chama-se Susana da Silva e 
foi na sua companhia que o 
ator compareceu na inaugu-
ração da exposição de Paxi 
Canto Moniz, de quem a namo-

rada é grande amiga, no espa-
ço n’a Galeria, no Parque das 
Nações, em Lisboa. Sem nada 
a esconder, mas também sem 
querer dar a conhecer muito 
sobre a mulher por quem se 
apaixonou, António Pedro parti-
lhou com a Lux o momento feliz 
que atravessa: “O amor acon-
tece quando tem de ser, como 
diz o fi lme ‘O Amor Acontece’. 

 ANTÓNIO PEDRO 
CERDEIRA apresenta 

a nova namorada, 
SUSANA DA SILVA  

 “O amor acontece quando tem 
de ser. Às vezes, há situações boas 

que regressam do passado 
e são retomadas„ António Pedro Cerdeira

António Pedro e Susana, que nada tem a ver com o meio 
profi ssional do ator, não querem revelar pormenores 
sobre o recente namoro, mas não escondem a paixão



“Não prejudico o meu 
presente por causa de coisas 

que estejam no passado„ 
António Pedro Cerdeira

 António Pedro 
Cerdeira e Susana 
da Silva estiveram 

juntos na inauguração 
da exposição de Paxi 
Canto Moniz, grande 

amiga do casal

Às vezes, há situações boas que 
regressam do passado e são 
retomadas…”, afi rmou, sem 
querer explicar se Susana seria 
um amor antigo: “Sigo muito 
o destino e aceito o que ele 
me dá. Claro que há coisas que 
procuro, mas outras, limito-me 
a recebê-las de braços abertos. 
Isso inclui, obviamente, o amor. 
Namorar uma pessoa que está 
completamente fora do meu 
meio é, pelo menos, diferente. 
Tem vantagens e desvantagens. 
Namorar uma pessoa pública 
implica ter mais olhos em cima, 
e isso pode ser um fator de pres-
são. É sempre complicado para 
a outra pessoa habituar-se a 
ser observada e comentada. 
É uma questão de hábito, mas 
levo a minha vida da forma mais 
normal possível, sem esconder 
nada de ninguém”, explicou. 
Para trás, fi cam as duas rela-
ções mais recentes: o casamento 
de apenas cinco meses com a 
cantora Rita Guerra, que termi-
nou em abril de 2012, e o fugaz 
namoro com Sofi a Grilo, que 
teve início no fi nal desse ano: 
“Sou muito bem resolvido 
em relação ao passado. Acho 
que há coisas no nosso pas-
sado que fazem sentido, ou-
tras menos, e outras ainda 

que não fazem qualquer senti-
do. Tento guardar todas essas 
situações lá atrás. Ficam lá 
fechadas, não prejudico o meu 
presente por causa de coi-
sas que estejam no passado. 
Conheci pessoas muito agra-
dáveis, outras desagradáveis. 
Guardo o bom e esqueço o 
mau. O passado não condiciona 
o meu presente”, diz. Para já, 
visivelmente apaixonado por 
Susana, e com um novo desafi o 
profi ssional na RTP, António 
Pedro é um homem feliz: 
“Abdiquei de um ano de con-
trato com a TVI porque senti 
que estava a precisar de mu-
dar e estou entusiasmado. 
Profi ssionalmente, por culpa 
minha, sentia-me acomodado, 
e precisava deste abanão, desta 
mudança. Entrei em 2014 em 
mudança: foi literalmente ano 
novo, vida nova”, afi rmou, sorri-
dente. Recorde-se que o ator é 
pai de Lourenço, de 12 anos, e 
Afonso, de 9, fruto de anteriores 
relações: “Tenho uma relação 
ótima com eles e com as res-
petivas mães. Converso com os 
meus fi lhos todos os dias, par-
tilho o dia a dia com eles e sou 
um pai presente”, afi rmou. ■

texto Evelise Moutinho (evelisemoutinho@lux.
masemba.com)  fotos Ricardo Santos



F
oi na presença de fami-
liares e amigos que Paxi 
Canto Moniz inaugurou 

uma nova exposição de foto-
grafia, inserida num espírito 
de exposições coletivas com 
o nome de Arte em Movimen-
to, no espaço n’a Galeria, no 
Parque das Nações, em Lisboa. 
Despercebida não passou a 
ausência do fotógrafo Ricardo 

Oliveira, com quem Paxi man-
teve uma curta relação. Ques-
tionada sobre esta ausência, a 
artista não se quis alongar sobre 
o assunto, mas deixou claro que 
a relação já não existe. Satisfei-
ta com o seu novo projeto, no 
qual retrata afetos, a fotógra-
fa fala com orgulho dos fi lhos, 
Salvador, de 20 anos, e Sebastião, 
de 14, que não esteve presente 

por razões de saúde: “Deus 
equilibra muitas coisas: um dá 
muito trabalho e o outro dá 
muito pouco trabalho. São os 
dois adoráveis. Eles são mui-
to amigos, o que se vê bem 
numa destas fotografi as, que 
retrata o momento espontâneo 
em que dão as mãos”, disse. 
Apesar do fi nal da relação com 
Ricardo Oliveira, assunto que 

desvalorizou, Paxi sente que está 
a viver uma fase muito positiva: 
“Sou uma pessoa feliz! Tenho 
momentos de tristeza e sauda-
de, como qualquer pessoa, mas 
sinto-me uma mulher feliz. Este 
momento, com os meus ami-
gos e familiares, é muito feliz”, 
confessou a fotógrafa, com um 
sorriso. ■

PAXI CANTO MONIZ termina 
namoro com RICARDO OLIVEIRA 

e inaugura nova exposição 
com o apoio do fi lho, SALVADOR

“Tenho momentos 
de tristeza e saudade, 

como qualquer pessoa, 
mas sinto-me 

uma mulher feliz„

 À esquerda, Paxi Canto Moniz e o fi lho mais velho, 
Salvador, de 20 anos, na inauguração da exposição, 
no Parque das Nações. Em baixo, a fotógrafa com 

o ex-namorado, o também fotógrafo Ricardo Oliveira

fotos Ricardo Santos



 FERNANDA 
SERRANO 

partilha com os 
fãs a sua luta 

contra o cancro

 Atriz revela 
que os fi lhos 

não sabem que 
esteve doente

 “Nunca 
pensei voltar 
a sentir-me 
confi ante, 

bonita, 
sexy…„ 

A convite 
da L’Oréal, 
Fernanda 
Serrano 

esteve na 
Beauty 

Boutique 
L’Oréal, no 

Chiado, para 
partilhar a 
sua história 
com os fãs

“D
ei por mim a olhar 
para fotografi as e a 
pensar que nunca 
mais ia voltar a ser 
assim. Na altura, 

a nossa autoestima leva uma 
grande chapada e até as mulhe-
res que sempre a tiveram ele-
vada, como eu, se vão abaixo. 
Nunca pensei que fosse resga-
tar essa fase de beleza outra 
vez. Nunca pensei voltar a sentir-
-me confi ante, bonita, sexy…“ 
O desabafo é de Fernanda 
Serrano, numa conversa infor-
mal com admiradores e jornalis-
tas. A convite da L’Oréal Paris, a 
atriz esteve na Beauty Boutique 
L’Oréal Paris, no Chiado, para 
partilhar a história da sua luta 
contra o cancro da mama. Uma 
história que, no ano passado, 
decidiu passar para o papel, em 
“Também Há Finais Felizes”. 



“Como conseguiu?”, pergunta 
alguém na plateia. “Foi preciso 
tempo. Não foi só porque houve 
uma amputação, mas porque 
há grandes alterações no nosso 
corpo. Por exemplo, não temos 
um pelo em lado nenhum do 
corpo. Há que ver o lado posi-
tivo da situação, que é não ser 
preciso ir à depilação. Acho que 
nunca usei tantos ganchos 
como quando usei uma prótese 
capilar, usava rímel de noite e de 
dia, aprendi a cuidar-me muito 
mais… Tornei-me mais feminina 
numa altura em que não o sen-
tia”, conta a atriz, entre garga-
lhadas, sorrisos e apontamen-
tos de humor. Só assim o fardo 
parece ter-se tornado mais leve. 
No entanto, nunca é esqueci-
do: “Não há um dia que não 
me lembre do cancro. Antes 
achava que era imortal, que 
era a valente, que nada me 
aconteceria porque era muito 
forte, ‘muito rija’, como diz a 
minha fi lha Laurinha. Agora, sei 
que não. Sou a mais comum das 
mortais e também me acontece 
este tipo de coisas”, constata. 
Os fi lhos, Santiago, de quase 9 
anos, Laura, de 6, e Maria Luísa, 
de 4, a quem nunca contou que 
estava doente, são a sua maior 
fonte de amor, energia e ale-
gria. Aos 40 anos, as priorida-
des alteraram-se: agora, os mo-
mentos que passa com os fi lhos 
ditam a gestão do tempo e a 
importância das coisas. ■

 Fernanda Serrano é casada 
há quase dez anos 

com o empresário Pedro 
Miguel Ramos, 

com quem tem três fi lhos: 
Santiago, que fará

 9 anos no dia 4 de março, 
Laura, de 6, e Maria Luísa, 

de 4. Com 40 anos, 
a atriz acaba de fazer 

uma produção sexy para 
a revista masculina GQ

 “Não há dia que 
não me lembre 

do cancro„

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



 Após fuga de VIKTOR 
IANUKOVYCH, residência ofi cial 

é aberta à população 
e torna-se atração turística

Numa Ucrânia 
à beira da bancarrota, 

presidente deposto 
tinha vida de luxo 

e ostentação

“V 
isitantes, não 
destruam as pro-
vas da arrogân-
cia dos ladrões”. 
O cartaz, na en-

trada da propriedade ofi cial do 
presidente deposto da Ucrânia 
ironiza a vida de luxo que Viktor 
Ianukovych levava, enquanto o 
país que governava se debatia 
com a iminência da bancarrota. 
Dois dias depois da sua fuga, no 
passado dia 21, o Parlamento 
decidiu restituir ao Estado 
a propriedade de Mezhyhirya,

nos arredores de Kiev. Mem-
bros das forças da oposição 
abriram os portões da herdade 
à população, que fi cou boquia-
berta com a grandiosidade do 
espaço, dos edifícios e dos 
seus pormenores. Uma verda-
deira atração turística. “Num 
país com tanta pobreza [o salário 
médio é inferior a 400 euros], 
como é que alguém pode ter 
tanto? Ele só pode ser doente 
mental”, apontava à AFP a 
ex-militar Natalia Rudenko, du-
rante a visita. Numa área de 137 

hectares (mais de metade da do 
principado do Mónaco), o ex-
-presidente possuía um peque-
no jardim zoológico privativo, 
cujas avestruzes acabaram por 
fazer as delícias dos visitantes. 
Outros animais davam anima-
ção ao espaço, como os can-
gurus que por lá passaram, em 
tempos, mas não aguentaram 
as baixas temperaturas do país, 
que contrastam com as da sua 
Austrália natal. Perto do jardim, 
as águas gélidas de um lago 
artifi cial acolhem uma réplica 

de um galeão. Era lá que Ia-
nukovych tinha uma sala ampla, 
que funcionava como restauran-
te para servir fartas refeições 
aos seus convidados. As sur-
presas continuam... Passeando 
pelos vastos jardins, podem 
apreciar-se várias estátuas, e até 
mesmo uma recriação de ruínas 
gregas. Para satisfazer o seu 
gosto pelo desporto, o ex-pre-
sidente dispunha de um campo 
de golfe privado com 18 bura-
cos, bem como de cavalariças, 
já que a equitação é um dos 

À esquerda, Viktor Ianukovych com a mulher, Liudmyla, 
que vivia numa cidade a mais de 500 km do marido. 
Viktor gozava da luxuosa propriedade nos arredores 
de Kiev com a amante, Lyubov Polezhay (em cima)



 Com mais de 
metade da área 

do Mónaco, 
tem zoo, 

lago artifi cial, 
campo de golfe 
e falsas ruínas 

gregas

A propriedade, de 137 hectares, 
tem campo de golfe, lago artifi cial 

e jardim zoológico. Vários 
acessórios foram personalizados 

com o nome do presidente. 
A moradia é o maior edifício 

em madeira construído 
por uma empresa fi nlandesa. 

Os interiores opulentos possuem 
uma decoração ao estilo barroco, 

onde predomina o mármore 

seus hobbies preferidos. Costu-
mava dizer-se, até, que bastava 
oferecer-lhe algo para os cavalos 
para fi car nas suas boas graças. 
Ainda no exterior, possuía um 
heliporto e um museu com vá-
rios veículos militares soviéticos. 
Para os automóveis da coleção, 
dispunha de uma bomba de ga-
solina privada, nas imediações, 
para os abastecer. O espanto 
dos populares não é menor no 
interior da residência, a maior 
infraestrutura em madeira cons-
truída pela empresa fi nlandesa 

Honka, especialista mundial no 
ramo, que chegou a pedir a Ia-
nukovych para deixar que o edi-
fício fi gurasse no “Livro Guiness 
dos Recordes”. O ex-presidente 
não permitiu. Os interiores são 
revestidos a mármore, e osten-
tam uma decoração que faz lem-
brar o estilo barroco. As divisões 
são opulentas, como é o caso 
das casas de banho com aces-
sórios em ouro. É fácil encon-
trar peças personalizadas com 
as iniciais de Viktor Ianukovych. 
Na mansão, o presidente fugiti-

vo, de 63 anos, vivia com a sua 
amante, Lyubov Polezhay, de 39, 
e com a fi lha desta, de 12 anos, 
fruto de uma relação anterior. 
A sua mulher, Liudmyla Oleksan-
drivna, de 64 anos, morava na 
cidade de Donetsk, a mais de 
500 km de distância para leste. 
A dinâmica do casal era conhe-
cida do público, já que a mulher 
do presidente deposto não se 
esforçava para fi ngir assumir as 
suas funções de primeira-dama. 
Aparecia, de quando em quan-
do, num evento eleitoral. “Ela 



Em cima, o ex-presidente com 
a mulher, Liudmyla Oleksandrivna, 

e os dois fi lhos, o dentista 
e empresário Oleksandr, de 40 

anos, e o deputado Viktor, de 32. 
À esquerda, a bomba 

de gasolina da propriedade. 
À direita, o heliporto. 

Em baixo, o museu automóvel, 
com vários veículos militares 
soviéticos e motas clássicas

A família tinha um museu automóvel, com carros e motas de coleção, 
uma bomba de gasolina e um heliporto na propriedade

é muito pessimista em relação 
à política”, chegou a justifi car 
Ianukovych. Também ele tenta 
agora fugir dela, a todo o custo. 
No passado dia 24, foi emitido 
um mandado de captura para 
a sua detenção por homicídio 
em massa, e o Parlamento votou 
posteriormente o seu julgamen-
to no Tribunal Criminal Interna-
cional, em Haia, acusando-o 
da morte de mais de cem mani-

festantes, vítimas das forças an-
timotim, enquanto protestavam 
contra o governo, na capital. 
Até ao fecho desta edição, o ex-
-presidente continuava a monte. 
A última vez que foi visto, estava 
na região da Crimeia, no sul do 
país, onde ainda goza de algum 
apoio junto da população. 
No poder, está atualmente o 
presidente interino, Olexan-
der Turchynov, que alertou 

para o perigo de separatismo. 
A formação de um novo Exe-
cutivo estava agendada para 
o dia 27. Nascido numa famí-
lia de classe operária, Viktor 
Ianukovych exerceu três man-
datos enquanto primeiro-minis-
tro da Ucrânia. Depois de uma 
derrota humilhante durante a 
Revolução Laranja, conseguiu 
chegar à Presidência em 2010. 
É pouco provável, porém, que 

volte a ocupar o cargo, que 
insistia em dizer que lhe foi rou-
bado por um “golpe de Estado”. 
A residência, essa já a perdeu 
de vez, e pode vê-la transfor-
mada num hospital ou num 
orfanato. Por enquanto, continua 
a ser “a Disneyland da Ucrânia”, 
como foi apelidada por alguns 
visitantes. ■

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



Chris O’Neill e   
Princesa Madalena 

JÁ ESTÃO EM CASA 
COM A FILHA  

Três dias depois do nascimento da 
fi lha, Madalena da Suécia partilhou 
no Facebook o momento em que, 
com o marido, Chris O’Neill, levou 
a bebé para casa. A primeira fi lha 
do casal, cujo nome ainda não foi 

divulgado, nasceu no New York 
Presbyterian Weill Cornell Medical 

Center, às 22h41 de 20 de 
fevereiro. Chris O’Neill, que 

assistiu ao parto, partilhou 
uma fotografi a do seu braço 

com o ‘carimbo’ do pé da fi lha.

Naomi 
Campbell e 
Irina Shayk
DIVIDEM 
PASSERELLE 
EM MILÃO 
O desfi le de Philipp 
Plein na Semana 
da Moda de Milão 
contou com 
a participação de duas 
estrelas do mundo 
da moda: Naomi 
Campbell e Irina Shayk 
desfi laram as sensuais 
criações do estilista 
alemão para o próximo 
outono/inverno. 
A modelo russa, 
namorada de Cristiano 
Ronaldo, dividiu 
a passerelle com 
a modelo britânica, 
que, aos 43 anos, 
continua em excelente 
forma e a mostrar 
por que é considerada 
uma das maiores top 
models de sempre. 

Vítor Baía
DESMENTE 
PERDÃO 
DO ESTADO
A notícia 
de que o Estado 
teria assumido, 
através da 
empresa pública 
Parvalorem, 
a dívida de 
quase 10 milhões 
de euros de 
duas empresas 
de Vítor Baía 
ao BPN voltou 
a tornar-se viral 
nas redes sociais. 
No entanto, 
mais uma vez, 
o antigo 
guarda-redes 
desmente o perdão. 
“O Estado não 
me perdoou nada, 
zero. É mentira!”, 
esclarece.
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Charlene 
do Mónaco 

ATACADA 
PELA IMPRENSA 

ALEMÃ  
Na última capa da 

revista alemã Bunte, 
Charlene do Mónaco 
surge nos braços de 

um homem mais velho. 
A publicação dedica 

cinco páginas ao tema 
e lança a suspeita de 

que a mulher do 
príncipe Alberto 

o trai, questionando se 
aqueles serão “comportamentos próprios de uma 

princesa”. No entanto, a mesma publicação explica 
também a identidade do amigo de Charlene. Depois de ir 

à missa, e de ter doado 1350 euros, a princesa convidou 
o padre Charlie Veré Nicoll, amigo da família, a sua mulher, 

Mandie, e outros membros da congregação para almoçar 
num restaurante da zona. Terá sido então que aconteceram

 os gestos de intimidade registados pelo paparazzo. 
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Isabel Medina
FOI AVÓ PELA SEGUNDA VEZ 
Carolina é o nome da segunda neta de Isabel Medina. A bebé 
nasceu no Hospital dos Lusíadas, no dia 19 de fevereiro, às 15h50, 
com 3,300 kg e 49 cm. “É tão bom sentir toda esta alegria e ver a 
família a crescer saudável. Ser avó do Pedrinho é um dos maiores 
prazeres que tenho nesta vida, e a chegada da Carolina só vem 
intensifi car esse sentimento”, confessou a atriz. Pedro Cavaleiro, 
o seu fi lho, e a nora, Cátia Ferreira, já são pais de Pedro, de 7 anos.

Mário 
Coluna 
MORREU 
AOS 78 ANOS
O antigo jogador 
do Benfi ca e da Seleção 
Nacional morreu 
no dia 25, aos 78 anos, 
vítima de uma infeção 
pulmonar grave. 
O ex-futebolista, 
que sofria de problemas 
cardiovasculares, deu 
entrada no Instituto 
do Coração de Maputo, 
Moçambique, no dia 23. 
Na manhã de 25, sofreu uma paragem 
cardiorrespiratória, mas os médicos conseguiram 
reanimá-lo. No entanto, horas depois, não resistiu 
a nova paragem. Grande amigo de Eusébio 
desde a adolescência, o ‘Monstro Sagrado’, 
como era conhecido, foi também capitão do onze 
português. Já em Moçambique, Mário Coluna 
ainda jogou futebol, praticou atletismo e tornou-se 
técnico e dirigente de futebol, selecionador 
nacional e presidente da Federação Moçambicana.

José Carlos Pereira 
CHORA A MORTE DA AVÓ 

“A vida toma mais valor e faz mais sentido 
quando nos deparamos com a realidade 

da morte. Até sempre, avó.” Foi desta forma 
que José Carlos Pereira partilhou a dor sentida 
pela morte da avó paterna, Maria Alice Pereira 

Xavier, no dia 24 de fevereiro, aos 98 anos. 
No início de dezembro do ano passado, o ator 

esteve em Cedovim, uma vila do concelho 
de Vila Nova de Foz Côa, onde vivia a avó, 
de quem aproveitou para matar saudades.

Mike Tindall 
e Zara Phillips 
APRESENTAM A FILHA, MIA GRACE 
Zara Phillips e Mike Tindall quebraram 
o protocolo ao posar com a fi lha para a 
revista Hello! em troca de dinheiro. O valor 
pedido não foi divulgado, mas é conhecida 
a reprovação da rainha de Inglaterra em 
situações idênticas. Quando Zara e Mike se 
casaram, quiseram vender o exclusivo do 
enlace à mesma publicação, mas a rainha 
não permitiu. Desta vez, a neta ignorou 
as suas indicações. Mia Grace, que nasceu 
a 17 de janeiro, é a primeira fi lha de Zara 
Phillips, de 32 anos, e Mike Tindall, de 35.

??
??

??
??
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Equipa reunida para celebrar 
cinco anos de TVI24

“É possível fazer mais 
e melhor com menos, 
se houver motivação e 

dedicação„ José Alberto Carvalho

F
oi na presença de vá-
rias fi guras ilustres que 
a família TVI se reuniu 
para celebrar o aniver-
sário do seu canal de 

informação por cabo. “Estamos 
aqui para celebrar cinco anos 
da TVI24, numa altura em que 
o canal tem mais vitalidade do 
que nunca”, disse José Alberto 
Carvalho, diretor de informação 
da TVI, explicando que foi com 
muito sacrifício que a TVI24 con-
seguiu chegar aos bons resul-
tados: “Com a determinação, 
o talento, a abnegação, o em-
penho e a dedicação da reda-

ção da TVI, num período mais 
difícil, em que reduzimos de 
forma muito signifi cativa o orça-
mento que tínhamos disponível 
para a TVI24, demonstrámos que 
é possível fazer mais e melhor 
com menos, se houver motivação 
e dedicação.” Feliz com o 
sucesso do canal por cabo estava 
também Judite Sousa. “A TVI24 
está bem e recomenda-se. Cres-
ceu e tornou-se um canal mui-
to relevante. Ultrapassou a 
RTP Informação e, em alguns 
dias, nos últimos tempos, tem 
mesmo ultrapassado a SIC 
Notícias”, sublinhou a subdi-

À esquerda, Judite Sousa, José Alberto Carvalho, 
e Pedro Norton com Miguel Poiares Maduro. 

Em cima, Cláudia Lopes, Rita Rodrigues, Patrícia Matos, 
Ana Sofi a Cardoso, Paula Magalhães e o diretor 

de informação da TVI cortam o bolo de aniversário



 À esquerda, Marcelo Rebelo 
de Sousa e Miguel Pais do 

Amaral. À direita, Rosa Cullell. Em 
baixo, Cristina Reyna e João Maia 
Abreu, Miguel Gil com Manuela 
Ferreira Leite e Paulo Magalhães

 “A TVI24 foi 
um sucesso 

completamente 
inesperado. 

Arrancou numa 
altura muito difícil„ 

Marcelo Rebelo de Sousa



Em cima, Maria José Nunes com José 
Alberto Carvalho. À direita, João 

Arbués Moreira e Helena Forjaz, Ricardo 
Costa com Paulo Camacho, e Pilar del Río. 

Em baixo, Alberto da Ponte com Rosa 
Cullell, Manuel Serrão e Luís Cunha Velho

 “Nos últimos três anos, 
a TVI24 teve um percurso 
fantástico, de que muito 

me orgulho„ Rosa Cullell

retora de Informação da TVI. 
Para Rosa Cullell, administradora 
da Media Capital, é importante 
realçar as mudanças que o canal 
sofreu nos últimos três anos: 
“Quando cheguei a Lisboa, 
no verão de 2011, olhei para 
o mercado da televisão em 
Portugal e achei impossível a 
sobrevivência de três canais de 

informação. Hoje, temos quatro. 
Nos últimos três anos, a TVI24 
teve um percurso fantástico, de 
que muito me orgulho. Após 
uma profunda reestruturação e 
muito trabalho, tornou-se um 
canal que marca a agenda.” ■

texto Vasco Pereira (vascopereira@lux.masemba.com) 
com Natália Ribeiro (nataliaribeiro@lux.masemba.

com)  fotos Ricardo Santos



À esquerda, Patrícia Matos. 
Em cima, Fátima Lopes, 

e Joaquim Sousa Martins 
com Cláudia Lopes. 

À direita, Luís Marques, 
Luís Marinho e Mário Moura

 “É ótimo ver 
que o canal 

se consolidou 
com o passar 

dos anos„ 
Fátima Lopes



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
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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

LUX 04

NICOLAU 
BREYNER

LUX 05

JOÃO 
LAGARTO 

LUX 07

MARCO 
DELGADO

LUX 08

NUNO 
LOPES
LUX 09

DIOGO 
MORGADO

LUX 10

FILIPE 
DUARTE

LUX 11

PÊPÊ 
RAPAZOTE

LUX 12

RÚBEN 
ALVES
LUX 06



Literatura

Televisão (informação)

Televisão (entretenimento)

MANUEL 
LUÍS 

GOUCHA
LUX 15

DANIEL 
OLIVEIRA

 LUX 13

JOÃO 
BAIÃO
LUX 14

JOSÉ 
ALBERTO 

CARVALHO
LUX 16

JOSÉ 
GOMES 

FERREIRA
LUX 17

PEDRO 
COELHO

LUX 18

JOSÉ 
RODRIGUES 

DOS 
SANTOS

LUX 19

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

LUX 20

TIAGO 
R. SANTOS

LUX 21



Desporto

Moda

Artes Plásticas

RUI 
COSTA
LUX 30

CRISTIANO 
RONALDO

LUX 28

GONÇALO 
ROQUE

LUX 29

VALENTIM 
QUARESMA

LUX 27

LUÍS 
ONOFRE

LUX 26

FELIPE 
OLIVEIRA 
BAPTISTA

LUX 25

ALEXANDRE 
ROLA
LUX 23

ALBERTO 
CARNEIRO

LUX 22

JOÃO VAZ DE 
CARVALHO

LUX 24

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

LUX 33

ANTÓNIO 
COSTA
LUX 31

JOSÉ 
MARIA 
COSTA
LUX 32

NUNO 
BERNARDO 

LUX 36

MIGUEL 
PINA 

MARTINS
LUX 35

JOÃO 
CARVALHO 

LUX 34

RUI 
ALBERTO 

MOREIRA 
DA SILVA

LUX 39

JOSÉ 
JOAQUIM 
OLIVEIRA

LUX 37

NUNO 
MIGUEL 

DE MATOS 
PEREIRA 
JARDIM

LUX 38

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.



 Ex-ministro constituído 
arguido por suspeita 

de violência doméstica

CARRILHO proibido 
de contactar com 

BÁRBARA GUIMARÃES 

“U
rge pôr termo a 
este perigo”. É 
desta contunden-
te forma que o Tri-
bunal de Instrução 

Criminal justifi ca a primeira deci-
são judicial que dá seguimento 
à queixa que Bárbara Guimarães 
apresentou contra Manuel Maria 
Carrilho por violência domésti-
ca. O ex-ministro está proibi-
do de contactar com a ex-mu-
lher e também de se aproximar 
da apresentadora. A única 
exceção das medidas de coação 

decretadas pelo Tribunal de Ins-
trução Criminal (TIC) de Lisboa 
são as ocasiões em que Carrilho 
tem de levar ou ir buscar os 
dois fi lhos a casa de Bárbara 
ou tratar de qualquer assunto 
relativo ao cumprimento 
das responsabilidades pa-
rentais estabelecidas aquan-
do do divórcio. A decisão, 
tomada a 28 de janeiro, sur-
ge na sequência da queixa 
que a apresentadora da SIC 
apresentou contra o antigo 
professor universitário de Filo-

Manuel Maria Carrilho só pode ir ao prédio de Bárbara Guimarães para buscar e entregar os fi lhos, Dinis Maria, 
de 10 anos, e Carlota Maria, de 3, nos dias estipulados pelo acordo que regula o poder paternal 



sofi a por violência doméstica, 
há cerca de quatro meses, em 
que acusa o ex-marido de maus 
tratos continuados durante 
vários meses. Carrilho, antigo 
ministro da Cultura nos dois 
governos de António Guterres, 
negou todas as acusações, atri-
buindo as nódoas negras da 
então ainda sua mulher ao facto 
de “ela ser alcoólica”. O TIC 
sustenta a sua decisão na “sus-
peita de prática, por parte des-
te arguido, de crime de violên-
cia doméstica”, escreve o juiz. 
No despacho a que o jornal Pú-
blico teve acesso, o TIC justifi -
ca as medidas de coação im-
postas a Manuel Maria Carrilho 
como forma de proteção a Bár-
bara Guimarães. “É inegável 
que (...) se verifi ca em concre-
to o perigo de continuação da 
atividade criminosa, traduzin-
do-se este nas condutas reite-
radas do arguido contra a ofen-
dida”, escreve-se. Constituído 
arguido do processo-crime, 
o antigo ministro da Cultura des-
valoriza o facto e garante que 
nada vai mudar nas suas rotinas. 
“Nada na minha vida vai mudar. 
O despacho salvaguarda tudo. 
Só diz que a Bárbara não se 
sente segura comigo e que eu 
não posso falar com ela. De 
resto, tudo que está no acordo é 
salvaguardado, como levar e 
trazer as crianças… Portanto, 
isto não traz qualquer alteração, 
porque proíbe uma coisa que 
nunca aconteceu. Já fui cons-
tituído arguido não sei quantas 
vezes, ganhei todos os proces-
sos e sei muito bem o que pos-
so ou não fazer. Isto não tem 
qualquer implicação na minha 
vida concreta, uma vez que não 
falo com a Bárbara desde outu-
bro, e desde novembro que a 
vida com os meus fi lhos é com-
pletamente normal. À exceção 

O antigo professor 
de Filosofi a, de 62 anos, 

e a apresentadora da SIC, 
de 40, separaram-se 
em outubro de 2013 

e assinaram o acordo de 
divórcio a 7 de novembro. 

Casaram-se em abril de 
2003 e estiveram juntos 
durante cerca de 12 anos 

 “Não falo com a Bárbara desde outubro, por isso 
isto não traz qualquer alteração„ Manuel Maria Carrilho



das questões sobre os nossos 
fi lhos, nunca houve qualquer 
contacto. Esta decisão é ape-
nas uma formalidade, um pro-
cedimento de rotina”, assegura. 
Contactada pela Lux, Bárba-
ra Guimarães não quis prestar 
declarações sobre a decisão do 
TIC. “Não tenho comentários a 
fazer”, disse. A ordem de res-
trição já está a ser aplicada e 
Manuel Maria Carrilho está, a 
partir de agora, proibido de ter 
contactos com a ex-mulher e 
de se aproximar ou entrar no 
prédio e no apartamento de 
Bárbara, a não ser nos dias em 
que fi ca com os fi lhos, Dinis 
Maria, de 10 anos, e Carlota 
Maria, de 3, isto é, às quar-
tas-feiras à tarde e aos fi ns de 
semana, de 15 em 15 dias. Não 
fi cou estipulada qualquer dis-
tância mínima entre o ex-casal, 
e o antigo ministro, que conti-
nua a viver no mesmo bairro da 
ex-mulher, assegura que vai 
manter os seus hábitos: “Passo 
todos os dias naquela rua. Vivo 
neste bairro há 42 anos e isto é 
a minha aldeia. Não vou deixar 
de viver cá. A única limitação 
tem a ver com o facto de o 
despacho me proibir de falar com 
ela a não ser no estrito cumpri-
mento do acordo”, esclarece. 
As medidas de coação aplica-
das a Manuel Maria Carrilho 
já foram comunicadas ao pos-
to da PSP da zona de residên-
cia da apresentadora. De acor-
do com a lei, as autoridades 
podem, se assim o entende-
rem, reforçar o patrulhamento 
em torno do prédio de Bárba-
ra Guimarães, para garantir que 
as medidas de coação estão a 
ser cumpridas e para zelar pelo 
bem-estar da apresentadora. 
Bárbara pedia ainda ao tribunal 
que o ex-marido fosse impedi-
do de “contactar por qualquer 
meio, ou sob qualquer forma, 
com órgãos de comunicação 
social no que concerne aos 
assuntos relacionados com a 
vida privada da denuncian-
te e dos seus familiares”. 
O TIC achou a medida exa-
gerada e recusou o pedido. 
Esta decisão deixou Manuel 
Maria Carrilho bastante satis-
feito: “Fiquei muito conten-

te por não me impedirem de 
falar, porque eu gosto da liber-
dade de expressão. O tribunal 
não lhes deu razão nesse ponto. 
Eles queriam impedir-me de 
falar!”, assume. O processo que 
opõe Bárbara Guimarães ao 
ex-marido está ainda na fase de 
inquérito. Ao mesmo tempo, es-
tão também a ser ouvidas teste-
munhas do antigo ministro num 
outro processo em que Carri-
lho acusa a apresentadora de 
violência doméstica por esta o 
ter impedido de entrar em casa 
e de ver os fi lhos, no início do 
processo de separação. Manuel 
Maria Carrilho assegura que não 
fi cou surpreendido com a aplica-
ção destas medidas de coação. 
O crime de violência domés-
tica, no qual se incluem maus 
tratos físicos e psíquicos, é 
punido com uma pena de 
prisão de um a cinco anos. Se for 
praticado na presença de meno-
res ou no domicílio comum do 
casal ou da vítima, é punido 
com uma pena de prisão de 
dois a cinco anos. Resta esperar 
pelos próximos desenvolvimen-
tos dos dois processos que colo-
cam frente a frente os membros 
desavindos de um casal que era, 
aos olhos do público, considera-
do exemplar. Bárbara Guimarães 
e Manuel Maria Carrilho ofi ciali-
zaram a sua relação em agosto 
de 2001, perante familiares e 
amigos, mas só se casaram de 
facto, civilmente, em abril de 
2003. Estiveram juntos durante 
cerca de 12 anos, até que, em 
outubro do ano passado, esta-
lou uma guerra, com graves acu-
sações de parte a parte. Depois 
de semanas de conversações, 
assinaram o acordo de divórcio 
no dia 7 de novembro. Num 
divórcio vulgar, esse teria sido o 
ponto fi nal da história que uniu 
uma das apresentadoras mais 
conhecidas de Portugal e um 
dos mais mediáticos políticos 
do PS, ex-candidato à Câmara 
Municipal de Lisboa, numas elei-
ções que perdeu para Carmona 
Rodrigues. No entanto, a polé-
mica não acabou, longe disso, 
e promete encher ainda várias 
páginas da imprensa. ■

Contactada pela Lux, Bárbara Guimarães não quis fazer 
comentários sobre a decisão do Tribunal de Instrução Criminal 

de Lisboa. Em cima, a última aparição pública do casal

 “Vivo neste bairro há 42 anos 
e isto é a minha aldeia. Não vou 

deixar de viver cá„ Manuel Maria Carrilho
texto Natália Ribeiro (nataliaribeiro@lux.masemba.com) 

fotos D.R. e Arquivo Lux



 “Fiquei muito contente por não me impedirem de falar, porque
 eu gosto da liberdade de expressão. O tribunal não lhes deu razão. 

Eles queriam impedir-me de falar!„ Manuel Maria Carrilho

Carlota Maria e Dinis Maria fi cam com Manuel Maria Carrilho um fi m de semana de 15 em 15 dias 
e todas as quartas-feiras à tarde. Esta rotina manter-se-á, independentemente do processo que decorre



Na noite do dia 23 de fevereiro, José Castelo Branco levou a mulher, Betty 
Grafstein, de urgência para o Hospital Amadora-Sintra, com queixas respiratórias. 
Acabou por fi car internada, depois de lhe ter sido diagnosticada uma pneumonia

D 
evastado, José Caste-
lo Branco não ganhou 
para o susto com o 
estado de saúde da 
mulher, Betty Grafs-

tein, que está internada desde 
segunda-feira, dia 24, no Hospital 
Amadora-Sintra, com uma grave 
pneumonia. Enquanto não 
conseguiu falar com os médi-

cos e saber o real estado da 
mulher, com quem está casado 
há 21 anos, José Castelo Branco 
era o retrato do desespero: “Es-
tou aqui no hospital a deam-
bular de um lado para o ou-
tro à espera da hora da visita, 
para poder lá entrar. Estou a 
aguardar como o comum dos 
mortais, como qualquer cida-

dão faz. A minha Betty deve 
estar de rastos, ainda por cima 
sozinha, sem conseguir comu-
nicar com alguém... E eu sem a 
poder tirar daqui! Estou comple-
tamente destruído”, confessou 
à Lux ao telefone. Horas mais 
tarde, já depois de ter estado 
com a mulher e também com os 
médicos, o ‘conde’ mostrou-se 

um pouco mais  sereno 
e otimista: ”Ela estava com 
imensa falta de ar. Deu entrada 
no hospital ao fi nal da tarde, às 
seis, sete horas, e eu saí daqui 
às três e tal da manhã. O drama 
foi ter estado tantas horas sem 
saber nada dela. Agora, já sei 
o que ela tem, uma pneumo-
nia muito forte, o que me deixa 

 JOSÉ CASTELO BRANCO devastado 
com o estado de saúde da mulher

 BETTY GRAFSTEIN está internada no Hospital 
Amadora-Sintra, com uma pneumonia

“Nem quero colocar 
a hipótese de perder a minha 
Betty. Isso seria o meu fi m„ 



mais calmo. Também já sei 
que está a ser tratada com muito 
carinho. Os médicos e enfermei-
ros estavam encantados com 
ela, a dizerem que é uma lady, 
sempre a sorrir para toda a gente. 
Já se sabe, uma lady é sempre 
uma lady. Estava bem dispos-
ta, estive a penteá-la, a colocar-
-lhe um bocadinho de bâton”, 

contou-nos, já mais bem dispos-
to. Ainda sem saber quanto tem-
po irá a mulher fi car internada, 
o marchand de arte admite 
que a própria Betty só quer 
regressar a casa quando se 
sentir a 100%, porque está 
a ser muito bem tratada e 
assistida. “Estou desejoso 
de que ela volte para casa 

mas só quando estiver bem. 
Ela é uma mulher muito inte-
ligente”, disse, emocionado. 
Na verdade, José Castelo Bran-
co não esconde que temeu 
o pior e que a perspetiva 
de poder fi car viúvo o deixa 
desnorteado: ”Apanhei um 
grande susto, nem me fale em 
perdê-la. Entro completamente 

em pânico, nem quero pensar 
numa coisa dessas. Nem quero 
colocar essa hipótese. Perdê-la 
seria o meu fi m!”, desabafou. 
Enquanto Betty não for para 
casa, o ‘conde’ promete fi car 
ao seu lado no hospital. ■

 Visivelmente abatido, 
José Castelo Branco esteve 
durante longas horas sem 
notícias da mulher, o que 

o deixou desolado e nervoso

 “Estive 
a penteá-la

 e a colocar-lhe 
um bocadinho 

de bâton„ 

 “A minha 
Betty só quer 
ir para casa 

quando estiver 
a 100%„ 

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

(naircoelho@lux.masemba.com) 
fotos João Cabral e Arquivo Lux



panorama

Yulia Tymochenco libertada
Chegou à Praça da Independência, em Kiev, numa 
cadeira de rodas e, perante cerca de 50 mil pessoas, 
proferiu um discurso emocionado, em que enalteceu 
o povo ucraniano: “Estou muito orgulhosa. São 
os verdadeiros heróis da Ucrânia!” Yulia estava presa 
desde 2011, a cumprir uma pena de sete anos, depois 
de ter sido considerada culpada de favorecimentos 
na assinatura de contratos para a importação de gás 
da Rússia, em 2009. A sua libertação foi aprovada pela 
maioria dos deputados ucranianos. A ex-primeira-ministra 
continua a alegar inocência e diz ser vítima de uma 
cabala montada pelo presidente Viktor Ianukovych.

Nem tudo o que parece é
Um abrigo de madeira com 70 anos na cidade de Joshua Tree, 
no deserto da Califórnia, foi transformado pelo artista Phillip K. Smith 
numa impressionante obra de arte. A “Lucid Stead” é uma estrutura 
interativa que, através de espelhos, cria ilusões de ótica desde 
o nascer ao pôr do sol. A estrutura refl ete a paisagem do deserto, 
revelando efeitos fascinantes de luz e sombra. À noite, as portas 
e janelas iluminam-se em cores que vão mudando gradualmente. 
A casa funciona como um caleidoscópio comandado pelo movimento 
do Sol ao longo do dia. O projeto transformou-se rapidamente numa 
atração turística. Quem o admira sente-se perante uma miragem.
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“Toda a Gente Me Diz Isso”DESTAQUES TV

“DOWNTON ABBEY”
SIC, sábado, 1, 01h15
Na estreia da quarta tempo-
rada, Mary continua a tentar 
ultrapassar a morte de Mat-
thew e Robert e Violet discor-
dam sobre a melhor forma de 
a ajudar. Entretanto, Jimmy 
começa fi nalmente a mostrar 
interesse em Ivy. Já Thomas 
volta a planear os seus velhos 
esquemas e tem as amas das 
crianças como alvo.

“A ODISSEIA DE HOMERO”
RTP2, domingo, 2, 22h15
Primeiro episódio da série 
que adapta para TV um dos 
maiores clássicos da Antigui-
dade. A guerra de Troia ter-
minou há dez anos e Ulisses, 
rei de Ítaca, ainda não voltou 
a casa. Penélope reina sobre 
uma ilha pobre e frágil, na 
esperança de que o marido 
regresse, enquanto vários 
pretendentes a pressionam 
para que escolha um, que, 
pela via do casamento, se 
tornará o sucessor de Ulisses.

“AMOR”
RTP1, 
domingo, 2, 
23h30

Georges e Anne são um casal 
de octogenários, professores 
de música reformados. A fi -
lha, igualmente dedicada à 
música, vive no estrangeiro. 
Um dia, Anne é vítima de um 
acidente, e o amor que une o 
casal vai ser posto à prova... 
Um drama familiar, sombrio, 
quase silencioso, sobre os li-
mites do amor. Realizado por 
Michael Haneke, tem Jean-
-Louis Trintignant, Emma-
nuelle Riva e Isabelle Huppert 
nos principais papéis.

“ÓSCARES 
2014”
TVI, segunda-
-feira, 3, 02h
A TVI volta a 
transmitir em 
direto a ceri-

mónia de entrega dos Ós-
cares. Apresentada por Ellen 
DeGeneres, a 86.ª edição da 
gala vai premiar os melhores, 
segundo a votação da Aca-
demia de Artes e Ciências Ci-
nematográfi cas dos Estados 
Unidos. Na corrida para Me-
lhor Filme estão “Golpada 
Americana”, “Capitão Phil-
lips”, “O Clube de Dallas”, 
“Gravidade”, “Her – Uma 
História de Amor”, “Ne-
braska”, “Filomena”, “12 
Anos Escravo” e “O Lobo 
de Wall Street”.

“8 MILE”
FOX Movies, segunda-feira, 
3, 22h55
Rabbit é um rapper branco 
que sonha fazer sucesso 
numa comunidade pobre e 
racista. Além de enfrentar os 
preconceitos, num bairro 
predominantemente negro, 
Rabbit vive ainda um drama 
familiar com a mãe e envolve-
-se em constantes lutas entre 
gangues. Eminem, Eugene 
Byrd, Evan Jones, Kim Basin-
ger e Brittany Murphy prota-
gonizam este fi lme realizado 
por Curtis Hanson.

“CAÇA-TESOUROS”
Canal História, quarta-feira,
5, 22h
No primeiro episódio da 
quarta temporada, Mike e 
Frank atravessam o Michigan 
durante uma tempestade de 
neve. A viagem não parece 
muito promissora até avista-
rem um interessante Cadillac 
antigo para venda. No capí-
tulo seguinte, os dois rapazes 
mostram-se determinados 
a encontrar um tesouro 
escondido e vagueiam pelo 
seu território natal, no Iowa.

Satanás e Obama:
separados à nascença
Na adaptação para o cinema da série televisiva “A Bíblia”, 
com Diogo Morgado, foram cortadas as cenas com o Diabo: 
no fi lme, intitulado “Son of God”, Satanás não vai aparecer, 
para evitar nova polémica. Após a exibição da série nos EUA, 
choveram críticas nas redes sociais e em alguns meios de 
comunicação, alegando que as semelhanças entre Mohamen 
Mehdi Ouazanni, o ator que faz de Satanás, e o presidente 
Barack Obama são demasiado evidentes. Os produtores 
decidiram, na passagem da série para o grande ecrã, 
cortar a personagem da trama. “É com grande alegria 
que comunico que o Diabo fi cou na sala de corte. Será um 
fi lme só sobre Jesus”, afi rmou a produtora, Roma Downwy.
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OS VÍDEOS MAIS PARTILHADOS EM LUX.PT
Aos 84 anos, Barbara Walters fez uma chocante confi ssão 
sexual. O trailer do fi lme “Brick Mansions”, protagonizado 
por Paul Walker. O anúncio da Bud Light, que mostra 
a mais alucinante noite na vida de um jovem. Cães 
guiam pessoas que não veem, e também as que viram... 
demasiado. A Coca-Cola propõe uma cura original 
para o vício do telemóvel, e uma medusa gigante de 
espécie desconhecida deu à costa numa praia australiana.

FOTOS: OS DESFILES 
DA SEMANA 
DA MODA DE MILÃO
Os principais 
criadores apresentaram 
as suas coleções 
outono/inverno.

GLAMOUR NOS 
BRIT AWARDS: 
TODA A CERIMÓNIA
A passadeira 
vermelha, as melhores 
atuações e a lista 
de premiados.

TONY CARREIRA 
EM DESTAQUE 
NA TV FRANCESA
O CD “O Nosso 
Compromisso, França-
-Portugal” entrou 
para o Top 10 francês.

CRIANÇA 
DE 11 ANOS 
DESISTE DE LUTAR 
CONTRA O CANCRO
A história de Reece 
Puddington está 
a comover o mundo.

CARMINHO 
É A “FLOR 
DE PORTUGAL”
Chico Buarque elogiou 
a fadista portuguesa, 
que cantou e encantou
no Rio de Janeiro.

VOTE EM LUX.PT PARA ELEGER OS HOMENS 
QUE MAIS SE DESTACARAM EM 2013
O prazo para votação nas Personalidades Masculinas Lux 
termina no dia 4 de março, às 18h. Tem treze categorias nas 
quais pode mostrar a sua preferência. Vote já no seu favorito!

FÃS DA LUX PARTILHAM 
FOTOS DOS SEUS 
ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
No Facebook, mostrámos 
primeiro as mascotes 
dos famosos, e depois 
convidámos os nossos 
seguidores a partilharem 
também as suas fotos! 





F
ernando Tordo já co-
meçou “a trabalhar” 
no Recife, no Brasil, 
onde assumiu um 
cargo de “dinami-

zação cultural”. Aos 65 anos, 
o artista deixou Portugal para 
procurar uma vida melhor, de-
cisão que partilhou em janeiro, 
no programa “Discurso Direto”, 
da TVI24: “Vou reformar-me 
do país. Não quero consumir os 
últimos anos da minha vida aqui. 
Não aceito o que estão a fazer 
ao meu país”, desabafou, na 
ocasião. No passado dia 19, 
embarcou num voo com des-
tino a terras de Vera Cruz. No 
mesmo dia, o seu fi lho João es-
crevia uma carta aberta, de des-
pedida. Uma atitude que, disse 
à Lux, tomou “proporções com-
pletamente absurdas”: “O meu 
pai está ótimo. Foi para o Brasil. 
Está todo contente. Eu tinha 
escrito aquilo sobretudo para 
desmistifi car questões à volta 
do modo como se trata a cultu-
ra em Portugal. O meu pai não 
tinha muito trabalho aqui e foi à 
procura de trabalho. Na carreira 
dele, pode trabalhar até aos 90. 
Foi à procura de um sítio onde 

tivesse mais trabalho”, disse o 
escritor na estreia de “O Filme 
Lego”. Antes, porém, João 
escrevera: “Ontem, quando me 
deitei, senti-me triste.” Sentia-
-se triste por ver o pai partir, 
por ver que ele não tinha o 
reconhecimento do seu traba-
lho, e, sobretudo, pelo “ódio” 
que algumas pessoas mostra-
ram perante o anúncio da emi-
gração do músico. “Os nossos 
governantes têm-se preparado 
para anunciar, contentíssimos, 
que a crise acabou, esquecen-
do-se de dizer tudo o que aca-
bou com ela. A primeira coisa 
foi a cultura, que é o patrimó-
nio de um país”, lamentou o 
escritor no seu blog. “Não en-
tristeças, João. Temos dado o 
melhor de nós e isso não admite 
gentinha”, respondeu Fernando 
ao fi lho, pelo Facebook. Segun-
do Eugénia Passada, mulher do 
cantor, a mensagem foi mal 
interpretada pelo público. “O 
Fernando não estava na miséria. 
Foi à procura de conseguir pro-
duzir. As pessoas têm de sobre-
viver psicologicamente”, disse. ■

JOÃO TORDO reage 
à polémica à volta da carta 
aberta que escreveu ao pai 

FERNANDO TORDO emigrou, 
aos 65 anos, revoltado com 

a falta de trabalho em Portugal

“Isto tomou 
proporções absurdas. 
O meu pai está ótimo. 
Está todo contente„

À esquerda, João Tordo com o sobrinho Matias, na estreia 
de “O Filme Lego”. O escritor desdramatizou a carta aberta 
que escreveu, na qual criticava o estado da cultura do país 
e o “ódio” que se gerou em torno da emigração do pai

texto Vanessa Barros Cruz com Evelise Moutinho 
fotos Ricardo Santos e Arquivo Lux



 Em cima e à direita, o escritor com o pai, Fernando 
Tordo, que foi trabalhar para o Brasil a convite 
de uns amigos, num projeto que ainda não está 
fi nalizado. A mulher juntar-se-á a ele em outubro

À Lux, Fernando Tordo 
disse que já começou 

“a trabalhar”, no Brasil



D
urante a gravação do seu novo 
disco, Luís Represas “emo-
cionou-se” a cantar o tema 
“O Aprendiz”, cuja letra é da 
autoria da sua fi lha Carolina: 

“Ela é estreante, mas percebi que põe as 
palavras no papel de uma forma de que 
eu gosto. Senti-o como se fosse um tema 
escrito por mim e dedicado a ela”, explicou 
o músico, que lançou no passado dia 24 
o álbum “Cores”, em Lisboa. “Sinto-me 
mesmo muito orgulhosa por ter tido a 
oportunidade de escrever para o meu pai. 
Gosto da maneira como ele encara as coi-
sas, da maneira como se relaciona com as 
pessoas, e fi co contente ao ver o amor que 
as pessoas têm por ele”, disse Carolina 
Represas, de 18 anos. No mais recente tra-
balho do músico a solo, há ainda uma letra 

 LUÍS REPRESAS lança o álbum “Cores”, 
com uma letra da ex-mulher, MARGARIDA 
PINTO CORREIA, e duas da fi lha CAROLINA

“Sinto-me muito orgulhosa 
por ter tido a oportunidade 

de escrever para o meu pai„

 Em cima, o cantor durante a apresentação do disco, no bar Speakeasy, 
onde reuniu amigos e familiares, incluindo os fi lhos, Carolina, de 18 anos, 
e João Nicolau, de 21 (em baixo). À direita, Camané e Mariana Maurício



da sua ex-mulher, Margarida Pinto Correia. 
“O texto fazia parte de um lote que ela me 
tinha dado talvez em 2005, de onde saiu o 
‘Desencontro’ de 2008, o dueto com a Si-
mone. Apeteceu-me repescá-la”, explicou o 
cantor, que assegurou manter “uma amizade 
que perdura” com a mãe dos seus dois fi lhos 
mais novos. “São 20 anos de cumplicidade, 
de projetos em comum, de fi lhos. Nada pode 
separar-nos”, acrescentou a atual diretora 
de Inovação Social da Fundação EDP. 
Margarida descreveu o novo disco do 
ex-marido como “um arco-íris, uma 
explosão de variedade”. Também Camané 
revelou não ter dúvidas sobre o seu suces-
so: “As canções do Luís são intemporais. 
A voz dele é ultramoderna.” ■

Luís Represas com Margarida e Rosário Pinto Correia e Cipriano 
Pinto. Em cima, à direita, João Gil, que elogiou a “parte rítmica 

do disco”. Em baixo, Luís com João Pedro Pais, e Pedro Rolo Duarte

 “O disco é 
um arco-íris, 
uma explosão 
de variedades„ 
Margarida P. Correia

 “Acho 
importante eu 
e a Margarida 

mantermos 
o elo familiar„ 

Luís Represas

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



“Nunca te distraias da vida”
Manuel Forjaz tem 50 anos e há quatro que luta contra um cancro no pulmão. 

A forma como se bate de igual para igual – tanto quanto possível – contra a doença, 
sem autocomiseração e com a coragem necessária, fez dele um caso de sucesso 

nas redes sociais, nas quais partilha a sua história com milhares de pessoas. 
Passou essa partilha ao papel em “Nunca Te Distraias da Vida”, um livro-guia 

para quem, como ele, luta contra um cancro e para quem, como ele, 
tem uma família e amigos que precisam de saber como lidar com a doença.

CAPÍTULO I – O DIAGNÓSTICO

“Nunca abro os envelopes com os resultados dos exames. Não é uma 
mania, é uma regra. Gosto de me centrar nas coisas que controlo, que 
consigo dominar. Mas só aprendi isso mais tarde, à custa da angústia 
e da desorientação que experienciei perante informações incompreen-
síveis, muitas vezes assustadoras. Naquele dia de Março de 2010, 
quando ao balcão do Hospital CUF-Infante Santo me entregaram o 
sobrescrito azul e branco com as imagens do meu tórax e o relatório da 
Tomografi a Axial Computadorizada (TAC), nem sequer pensei nisso. 
Abri o envelope, retirei a página impressa com o relatório da ima-
giologia e li todas as palavras do médico, de pé, ali mesmo” (…)

“Gelei. Nem sequer pensei na possibilidade do nódulo ser benigno. 
Cancro: a doença que matou o meu pai e consumia também o pulmão 
do meu irmão era agora também minha. Não chorei. Lembrei-me dos 
meus fi lhos, mas não perdi o controlo. Tinha 47 anos, era um não-
-fumador, saudável e em forma, que andava a pé, com uma vida cheia, 
uma empresa a viver um ano estupendo, feliz.” (…)

“O cancro do pulmão é um fi lho da puta com uma sintomatologia não 
dolorosa e normalmente quando se chega ao hospital a coisa está des-
controlada – pior só mesmo cancro no fígado e no pâncreas. Continuava 
incrédulo. A tosse surgira em Julho e piorara com os primeiros banhos de 
mar de Outubro (há muitos anos que vou à praia durante todo o ano). 

Fui ao médico, quis saber o que se passava, mas nunca, em momen-
to algum, pensei em cancro. Porra, o meu pai, o meu irmão e agora 
eu?!? Era mau demais para ser verdade. Mas continuei a ler, a consumir 
toda aquela informação, página após página, e a pensar na cirurgia e na 
urgência de resolver a questão com o menor estardalhaço possível.” (…)

“Sentia-me emocionalmente frágil, sem grande paciência para 
explicar aos outros o que se estava a passar. Enviei um email às 
pessoas com quem estava a preparar mais uma edição da TEDx-

Oporto, conferência anual da 
qual fui fundador, a informá-
-los da operação – tinha-lhes 
dito que estava em Xangai, 
de férias. Depois, pedi ajuda 
à Bichica. «Não quero dizer às 
pessoas que estou triste. Pro-
tege-me disso», implorei-lhe. 
E ela assim fez. Foi uma mu-
lher-loba. Falou com os ami-
gos mais próximos, falou com 
a família. Foi assim nesse dia e 
continua a ser assim até hoje. 
No fi m de cada consulta de 
diagnóstico, é ela quem liga aos nossos fi lhos, que vivem no es-
trangeiro, e é ela quem dá as notícias às minhas irmãs e à restante 
família – eu falo com ela e ela fala com o mundo. Tenho, de facto, 

uma mulher espantosa, fabulosa, que nunca teve dúvidas, nunca 
deu o fl anco, nunca mostrou fraqueza. Talvez tenha chorado, já lhe 
vi os olhos brilhantes, mas tem feito um esforço gigantesco para me 
proteger do próprio sofrimento.” (…)

“Entrei na sala com as lágrimas a correr pela cara. Nesse momento 
senti medo de morrer, medo do cancro e medo da operação. Lá dentro, 
na divisão de paredes verde-claro, ouvia-se o barulho metálico dos 
instrumentos cirúrgicos, sentia-se um cheiro horrível e, sobretudo, 
estava um frio tremendo, que veio acrescentar mais um grãozinho à 
depressão. Sou um homem de fé, rezei umas ave-marias e um pai-
-nosso, lembro-me de ter fi xado o líquido branco no sistema de soro 
e de ter perguntado ao anestesista se iriam usar propofol, um hipnótico 
amnésico. Ele confi rmou e eu apaguei.” (…)

 CAPÍTULO II – OS TRATAMENTOS

“Saí do hospital com um carimbo: o tumor era um grau III. Pior, na 
escala que determina o estádio da doença, só o IV. Aparentemente, o 
tempo que passara entre a primeira vez que senti aquela tosse que me 
impedia de respirar e a operação tinha-me feito avançar dois pontos 
na escala de morto, do grau I para o grau III – os nódulos já estavam 
encostados à pleura e isso complicava tudo, obrigando a fazer 
quimioterapia coadjuvante, a seguir à operação.” (…)

“Entrei na sala com as lágrimas a correr pela 
cara. Nesse momento senti medo de morrer„

PRÉ-PUBLICAÇÃO

“Não falei do cancro a ninguém e mesmo 
a Bichica só soube mais tarde, uns dias antes 

da consulta com o médico, por telefone„



“Entrei na enfermaria do mesmo hospital privado (nessa altura, o 
plafond anual do seguro de saúde ainda não tinha sido atingido), às 
10h00 de uma sexta-feira – as quimios são habitualmente feitas no 
último dia útil da semana para que os efeitos secundários se sintam 
durante o fi m-de-semana (dias em que não se trabalha). Era uma 
sala verde-clara, com poltronas de pele para seis a oito doentes, 
televisão e bolo de chocolate à disposição. Ia à espera de penumbra 
e de um nível de sofrimento que não vi. As pessoas pareciam tranquilas, 
permaneciam em silêncio, sem gemidos ou expressão de dor e estavam 
quase todas acompanhadas (havia muitos casais mais velhos em que 
mulheres seguravam nas mãos dos homens).” (..)

“Senti um cansaço tremendo, como se um rolo de toneladas fosse 
passando por cima de mim e o meu organismo desligasse os sentidos 
até chegar a um estado de absoluta prostração. Não queria beber nada, 
nem comer, nem ir à casa de banho. Não conseguia sequer responder 
quando a Bichica me perguntava se queria companhia ou precisava 
de alguma coisa. Era um estado de inconsciência consciente, de 
fragilidade total. Não me lembro de ter feito algum gesto, talvez alguém 
me tenha dado água a beber por uma palhinha, mas também não 
dormi. Não se tem sono, é um cansaço estranhíssimo. Não é dolo-
roso, é só estranho. (…)

“Fui aprendendo, à medida que a doença avançava, a simplifi car tudo 
e as rotinas surgiram naturalmente. Mas na relação com os outros, não 
demorei muito a perceber como queria gerir a situação. Estabeleci 
muito cedo algumas regras para o tratamento do tema «cancro» nas 
conversas que os outros tinham comigo. Fi-lo primeiro com a família 
e amigos e depois, mais tarde, partilhei essa informação na minha página 
pessoal do Facebook, que usei como plataforma para escrever sobre 
a doença, numa espécie de exercício de catarse, 
de altruísmo e de soberba, como se eu soubesse 
mais do que as outras pessoas que passam ou 
passaram pelo mesmo.”  (…)

“Cancro não é mal, nem é bicho, é cancro. Quanto 
mais cedo a pessoa se habituar, mais depressa vai 
combater a doença. Há um período de negação, 
claro. Todos choramos. Mas depois há que levan-
tar a crista e andar para a frente. Muitos doen-
tes fecham-se num ciclo de solidão, deixam-se 
consumir pela tristeza e esquecem-se de viver. 
Ora, para mim, isso sempre foi um ponto inquestionável. «Poderei 
morrer da doença, mas a doença não me matará» é uma frase que 
não me canso de repetir e mais do que isso, um lema pessoal, um 
objectivo que exige esforço e disciplina, da minha parte e dos que 
me rodeiam.” (…)

“Tinha quase cinco mil amigos no Facebook e estava a chegar ao 
momento de decidir se iria tornar a minha página pública, ou seja, 
acessível a todos, quando descobri que tinha cancro. Optei por fazê-lo 
e um dia decidi escrever ali, publicamente, sobre a minha doença. 
Para infelicidade da Bichica e de pessoas que preferiam uma postura 
de maior discrição e pudor da minha parte, passei então a partilhar, 
entre anúncios de conferências e posts profi ssionais, comentários sobre 
política e tiradas de humor, pedaços de escrita com estados de alma 
e detalhes sobre o meu estado de saúde.” (…)

“O Facebook mostrou-se uma plataforma útil para a acção. Um 
dia publiquei um post sobre as salas de espera tristes do IPO e num 

instante surgiram criativos, produ-
tores e designers dispostos a fazer 
uma revolução e a passar à prática. 
Mas, além disso, a minha página 
naquela rede social tornou-se tam-
bém uma espécie de missão.”  (…)

CAPÍTULO III – TRÉGUAS

“Quando em Outubro de 2010 
voltei a repetir todos os exames 
recebi a notícia pela qual todos os 
cancerosos anseiam: estava limpo. 
Limpar signifi ca que nos tratá-
mos, que temos hipóteses de chegar ao próximo Natal, que somos 
campeões. Teria de fazer controlos de dois em dois meses, mas isso 
naquele momento não importava. «Não se detectam neste exame 
quaisquer sinais de actividade neoplásica». A vida sorria-me, senti um 
alívio, um conforto por ter acabado a tormenta, uma extraordinária 
sensação de paz. Não tive, nessa altura, a noção de que esta batalha é 
muito mais longa. Estava limpo. «Agora vou ter férias», pensei.” (…)

CAPÍTULO IV – A RECIDIVA

“Sabia que o ano de 2012 não iria ser fácil em termos profi ssionais, mas 
sentia-me bem fi sicamente. Passei o ano sem tossir, ia ao ginásio duas vezes 
por semana, andava muito entusiasmado com a minha página de Face-
book, que continuava a crescer, dava aulas e na empresa acelerámos uma 
política de redução de custos, visando um desenvolvimento sustenta-
do para o futuro. Só em Dezembro, numa consulta médica, que por 
coincidência se seguiu a uma reunião interna de urgência na empresa, 
me apercebi que os desafi os do ano seguinte iriam muito além da 
vertente profi ssional. Depois de ler o relatório dos exames, o mé-
dico olhou-me nos olhos e disse-me: «Manel, a doença recidiu». 

O cancro tinha voltado. Não havia qual-
quer dúvida: havia cinco novos nódulos bem 
visíveis. Eram demasiadas más notícias, 
mesmo para um optimista como eu. Acho 
que, pela primeira vez, fi z a pergunta: «Por-
quê eu?!?» Deus já me tinha testado com o 
primeiro cancro, já tinha estado um ano na 
guerra, entre tratamentos, esperança, de-
sespero e recaídas, não queria voltar a pas-
sar por tudo aquilo. Fui-me abaixo, chorei 
uma ou duas vezes em conversas com 
amigos, perdi alguma energia, mas tentei 

manter-me focado. As probabilidades de sobrevivência a dez ou 
quinze anos estavam reduzidas a metade. Era preciso agir, tomar 
decisões. Voltei ao início: pesquisei na Internet, pedi referências a todos 
os meus amigos médicos, gestores da indústria farmacêutica e 
investigadores, e fui à procura dos melhores locais do mundo para 
tratamento do cancro do pulmão.” (…)

“Passei a ser tratado no IPO, hospital conservador, com médicos de 
grande calibre e experiência e um quadro de enfermagem ímpar na hu-
manidade. E não me arrependo disso. Só no IPO, os médicos vêem mais 
cancros do pulmão do que em todos os hospitais privados portugueses 
juntos. Vêem cancros grandes e pequenos, em ricos e pobres, fatais 
e não fatais, que se tratam e não tratam, sabem tudo. Ali trabalha-se 
com poucos recursos, muita imaginação e paciência, muita 

“Senti um cansaço tremendo, como se um rolo 
de toneladas fosse passando por cima de mim„

“Porra, o meu pai, o meu irmão e agora eu?!? 
Era mau demais para ser verdade„



pesquisa e um infi nito carinho 
pelos pacientes” (…)

“Seguiram-se seis meses de qui-
mioterapia. Voltei a sentir alguns 
efeitos secundários, mas nada de 
muito forte. A experiência dos 
anteriores tratamentos contava 
a meu favor: tinha sempre canja 
de galinha e água de coco no fri-
gorífi co, sabia que precisava de 
dormir muito até a ressaca pas-
sar. Cumpria escrupulosamen-

te as rotinas que sabia proporcionarem-me um maior bem-estar e 
descansava mesmo durante aquele tempo. Em poucos dias, estava recu-
perado. A vida prosseguia e a luta continuava. Pelo menos para mim. 
Para o meu irmão Gonçalo, que há três anos lutava contra um cancro 
bem mais complicado do que o meu, estava, nessa altura, prestes 
a terminar.” (…)

“O meu irmão morreu por falência do pulmão, afogado. Teve uma 
morte que eu não quero ter. Sou muito crente e a ideia de morrer, passar 
para o outro lado, não me assusta. Mas não quero aperceber-me disso, 
ter a consciência do momento, sentir que estou a morrer. Gostava 
de um dia sair de casa e ser atropelado por um carro. Sem aviso prévio, 
nem contemplações.” (…)

“Depois da morte do meu irmão, voltei a levantar a cabeça e a con-
centrar-me no trabalho. Mas o período de acalmia, após os seis meses 
de quimioterapia, foi desta vez muito curto. Até Maio de 2012, 
a doença parecia estar minimamente controlada. (...) Em Junho, 
o cenário fi cou negro: o tumor tinha crescido, foi detectada uma 
primeira metástase óssea numa vértebra e descobri que na origem 
de uma tosse recente, altamente incomodativa, estava uma infi l-
tração pleural. Os 600 ml de líquido que tinha no pulmão fo-
ram retirados com uma agulha, através de um procedimento re-
lativamente simples e indolor chamado toracentese. O pior foi as 
notícias que se seguiram, após o relatório enviado do laboratório 
de anatomia patológica: o líquido retirado estava cheio de células 
do adenocarcinoma.” (…)

“Na consulta, num gabinete do IPO, recordo que o Dr. José Duro, 
sempre positivo e confi ante, esfregava a cara com as mãos enquanto 
olhava para os resultados. Aquilo abalou-me emocionalmente de cima 
a baixo. Pensei «Merda! O meu médico pensa que isto acaba aqui.» 
Agarrei-me, tentando não chorar, às mãos da Bichica, como se delas 
pudesse chegar alguma esperança, e continuei a ouvi-lo, enquanto ele 
tentava recuperar o seu registo habitual.” (…)

“No início, saía de casa, procurava manter as rotinas, passeava 
a pé, mas com o avançar do tratamento a situação piorou, o meu 
aspecto também, e houve coisas que se tornaram impossíveis, como 
visitar clientes. A determinada altura cuidar de mim passou, tam-
bém, a ser uma tarefa difícil e muito demorada: custava-me tomar 
banho, às tantas não conseguia deitar a cabeça na almofada, de 
tão dolorosas eram as borbulhas na cabeça, e sentia uma enorme 
perda de energia.” (…)

CAPÍTULO V – VIVER COM O CANCRO

“Três meses depois, fi z na Fundação Champalimaud três sessões de 
tratamento, com 21 dias de intervalo, e a 12 de Março de 2012, 

submeti-me a mais um PET CT para avaliação. Já tinha, nesta fase, 
descoberto uma forma de ultrapassar a claustrofobia que o exame me 
provocava: estar acompanhado. Ora pela Marta Gonzaga, minha grande 
amiga, ora pelo Peter que, além de fazerem a contagem decrescente do 
tempo, me liam a  e Economist, ou tratados de fi losofi a de Locke, 
Aristóteles, Schopenhauer, para fazer o tempo passar. E dessa vez, valeu 
a pena o novo esforço, as notícias que se seguiram foram animadoras. 
Pela primeira vez em 15 meses, as imagens registavam uma evolução 
muito favorável da doença: as metástases nos tecidos moles (baço e 
supra-renal) apresentavam-se inactivas, sem qualquer acção metabólica; 
os vestígios de tumor no fémur tinham desaparecido; e os valores 
de fi xação do líquido injectado às lesões baixaram para níveis quase 
semelhantes aos de uma pessoa sem cancro. Eureka!” (…)

“Apeteceu-me beijar o médico. A guerra não estava ganha, mas tinha 
vencido mais uma batalha e o momento era de catarse. Finalmente, 
boas notícias. Finalmente, o cancro controlado. Finalmente, a certeza 
de poder vir a ter mais uns meses ou anos de vida – e o que eu gosto 
de cá andar!... Decidi, mais ou menos por essa altura, que queria 
escrever este livro.” (…)

“Sentia uma energia enorme e a minha cabeça fervilhava de projectos, 
mas não me deixei iludir pela vertigem das boas notícias. Conti-
nuava a experimentar tratamentos mais ou menos holísticos e a 
investigar terapias alternativas que poderia vir a usar no futuro como 
Plano B. Havia ainda várias hipóteses para explorar.” (…)

“Mas, menos de um mês depois, co-
mecei a sentir uma dor intensa no pei-
to, do lado esquerdo, que fez tremer 
o meu optimismo. Sabia que aquilo 
não era um bom sinal, só que estava a 
chegar Agosto, ia fazer 50 anos, e fi z 
tudo para adiar os exames para depois 
do dia 13, data do meu aniversário. 
Queria celebrar em grande!” (…)

“Os meus amigos não se pouparam 
a esforços na organização. Consegui 
um espaço para a festa, junto ao rio, 
e tive direito a convites giríssimos, 
com design profi ssional. Convidei 

200 pessoas, defi ni um dress code arrojado – dress to kill – criei um 
rótulo personalizado para as garrafas de vinho e escolhi uma a uma 
as 50 músicas que queria ouvir nessa noite.” (…)

“Recebi um livro com citações de Tolstoi, uma garrafa de vinho 
Château Petrus de 2009, um livro com a minha história enquanto 
fundador da TEDxOporto em imagens com o título 50 Years of Worth 
Spreading, dezenas de prendas. Estava uma temperatura de 23 ou 
24 graus, uma noite perfeita para vir até à varanda, as mulheres 
estavam elegantíssimas, o catering estava magnífi co. Houve muitos 
abraços recebidos, muitos carinhos, discursos bastantes emotivos 
da Bichica, do Alberto, do Peter e de algumas pessoas. (...)

Adorei esta celebração de vida entre amigos, consegui não estar 
doente durante uma noite. No fi m, nem eu nem ninguém queria 
ir embora e ainda veio um grupo de pessoas cá para casa continuar 
a noite.” (…)

“Cancro não é mal, nem é bicho, é cancro„

“Há um período de negação, claro. 
Todos choramos. Mas depois há que

 levantar a crista e andar para a frente„

PRÉ-PUBLICAÇÃO “NUNCA TE DISTRAIAS DA VIDA”



“Fiquei dois ou três dias a saborear a sensação 
de festa e depois regressei, fi nalmente, ao 
médico. Desconfi ava que os resultados não 
iam ser bons. Tinha razão. Densifi cação da 
pleura, metástases nos ilíacos, subida dos 
marcadores: não havia nenhuma notícia 
boa. Depois de nova ponderação, ouvidas 
as várias opiniões clínicas, optei pela repe-
tição da combinação do Herceptin com o 
citoestático Docetaxel, que tinha funcionado 
em Março. E, em paralelo, decidi que era o 
momento de tentar a terapia das células den-
dríticas.” (…)

“Contei com a ajuda de amigos – a terapia custa 30 mil euros, não 
é comparticipada e, por esta altura, as minhas fi nanças estavam já 
de rastos – e preparei a viagem com detalhe. Da Alemanha partiria 
para o Brasil para visitar o padre João de Deus e pelo meio ainda 
passaria uns dias com o meu cunhado na Alemanha e visitaria o 
meu fi lho Zé Maria, em Bruxelas.” (…)

“Poderá parecer estranho que alguém coloque a mesma energia numa 
hipótese que lhe é oferecida pela ciência e numa outra, fundamentada 
apenas pela fé – mas não a mim. Sou católico, nunca duvidei da 
existência de Deus e da vida eterna, do paraíso e do reencontro fi nal 
de todos e sempre tive difi culdade em entender os agnósticos e ateus. 
Reuni inúmeros testemunhos de cura ou remissão da doença após 
a visita ao padre João de Deus. Movia-me por isso, além da natural 
curiosidade em relação ao fenómeno (imagino que a Oprah Winfrey 
não visite todas as pessoas que lhe são apresentadas como milagreiras 
e que o antigo presidente Lula da Silva seja também minimamente 
criterioso), uma secreta esperança de que algo pudesse acontecer, 
de que aquilo pudesse funcionar.” (…)

“Foi um Natal sem dores, bem diferente do de 2012. Os meus fi lhos 
estavam em Portugal e eu e a Bichica reunimos as duas famílias cá 
em casa. Eram 21 pessoas à volta de uma feijoada – eu pedi feijão, 
adoro feijão! – e durante a tarde não parou de entrar e sair gente, 
tios, primos e amigos, que vinham dar um abraço e fi cavam para 

conversar. Olhavam para mim e 
viam-me muito bem-disposto, 
sem dores, bronzeado do sol, 
com boa cara, com energia, e 
fi cavam contentes com isso. Foi 
muito, muito bom.” (…)

“Converso com Deus enquanto 
passeio na rua, Ele senta-se ao 
meu lado à noite antes de ador-
mecer e quando rezo, não pa-
pagueio apenas umas ave-ma-
rias e um pai-nosso, falo com 
Ele, discuto, exponho as minhas 
inquietações. Vou à missa com 
regularidade e passo pela Igreja 
dos Mártires todas as semanas 
para falar durante uns minutos 
com o padre João Seabra, que 
me casou, baptizou os meus 
fi lhos e continua a ser o meu 
confessor.” (..)

“Passadas as festas, regressei ao trabalho, 
com energia redobrada. Num dos primei-
ros dias de Janeiro, o meu telefone tocou 
bem cedo, deviam ser umas 8h30, com a 
proposta de mais um projecto. Seria um 
telefonema igual a tantos outros, não fosse o 
rumo que a conversa tomou a determinada 
altura. «Manel, tu já pensaste que já devias 
estar morto?», perguntam-me do outro lado. 
E antes mesmo de eu conseguir digerir aquela 
pergunta, seguiu-se um autêntico relambó-
rio de interrogações: «Já pensaste que tinhas 
50 por cento de hipótese de sobreviver ao 
primeiro ano e esse prazo já passou? Alguma 

vez te passou pela cabeça que estás a conseguir controlar a doença? 
Alguma vez pensaste que se calhar vais mesmo vencer o cancro?» Desli-
guei com uma sensação estranha, mas de repente senti-me varrido por 
uma onda de optimismo. O que aquela pessoa me dizia fazia sentido. 
E, pela primeira vez em quase cinco anos, tive esperança, uma esperança 
enorme, diferente de todas as outras. A minha esperança tinha sido, 
até então, sempre pautada por uma enorme sensatez: era a esperança 
de chegar ao Natal, de durar mais seis meses, de passar mais um 
aniversário. Mas, naquele momento, o que eu sentia não era isso, 
era uma esperança real de conseguir ultrapassar a doença, era uma 
esperança muito diferente.” (…)

“O vídeo tornou-se viral. A minha página de Facebook ganhou mais 
de mil novos seguidores e saíram 700 antigos fãs, eventualmente cho-
cados com a crueza das imagens – nem toda a gente lida com a doença 
da mesma maneira. Mas o objectivo 
foi amplamente conseguido. E, se 
dúvidas houvesse, bastar-me-ia reler 
uma e outra vez a mensagem de 
uma mãe, enviada pelo Facebook. 
«Obrigada, Manuel. A minha fi lha 
tem cancro. Mostrei-lhe o seu fi lme. 
Enquanto eu chorava, ela ria.» Foi 
um desabafo genuíno, que disse 
tudo. Esta sensação de poder trazer 
algum bem a outras pessoas em sofri-
mento, ainda que de curta duração, 
de ter o poder de arrancar um sorri-
so, de dar um tempo de paz, é uma 
sensação muito boa, que justifi ca 
uma vida inteira.”  (…)

“Sei que tenho um cancro e que um dia me vai vencer. Mas esse 
dia ainda não chegou e até lá tenciono continuar a aproveitar cada 
momento. Tive várias derrotas na minha vida, mas de todas as vezes 
caí de pé. É preciso nunca deixar de viver.” (…)
 
“A vida continua, apesar do cancro. Linda, maravilhosa, cheia de 
pessoas que valem a pena, pequenos e grandes prazeres, novos pro-
jectos e coisas para continuar a fazer. A frase que serve de subtítulo 
a este livro tornou-se um lema de vida, a mensagem que quero 
transmitir, por ser para mim uma enorme verdade e uma absoluta 
certeza: «Poderei morrer da doença, mas a doença não me matará». 
A minha vida continua e continuarei a vivê-la, todos os dias, sem 
nunca me distrair.”

“Não quero aperceber-me disso, ter a consciência 
do momento, sentir que estou a morrer„

“Não tenha pena de si próprio. Isso 
gera um círculo fechado de tristeza 

e angústia de que é difícil libertar-se„



7 dias 

Christina Aguilera 
está grávida. Uma 
semana depois de 
ter anunciado o noi-
vado com Matt Ru-
ler, a cantora con-
fessou que está à 
espera do primeiro 
fi lho em comum com 

o noivo. A atriz, de 33 anos, e o produtor, 
de 29, conheceram-se em 2010, durante 
as fi lmagens de “Burlesco”. Depois de três 
anos de namoro, Ruler escolheu o dia de 
São Valentim para pedir a namorada em ca-
samento. O casal ainda não revelou o sexo 
do bebé que espera, nem a data previs-
ta para o nascimento. Para Christina, será 
o segundo fi lho: a cantora é já mãe de Max, 
de 6 anos, fruto do anterior casamento com 
Jordan Bratman, de quem se divorciou no 
ano em que conheceu Matt Ruler. 

Liam Neeson admite 
que ainda se sente 
muito afetado pela 
morte trágica da sua 
mulher, há cinco 
anos. “Ela estava li-
gada à máquina… Eu 
aproximei-me e dis-
se-lhe que a amava.

Disse: ‘Querida, não vais recuperar dis-
to, bateste com a cabeça’ ”, recordou 
o ator, de 61 anos, numa entrevista 
a Anderson Cooper, na CBS. Natasha 
Richardson morreu aos 45 anos, vítima de 
um acidente de esqui, que a deixou em 
morte cerebral. Desde então, Neeson 
confessou que a dor da perda é “como as 
ondas”, vai e vem. “Ainda há momentos, 
na nossa residência em Nova Iorque, que 
ouço a porta a abrir-se e penso que vou 
ouvi-la”, revelou. Os dois estiveram casa-
dos durante 15 anos e tiveram dois fi lhos: 
Michael, de 19 anos, e Daniel Jack, de 18.

Megan Fox e Brian 
Austin Green esco-
lheram um nome 
invulgar para o se-
gundo filho, que 
nasceu no passado 
dia 12. O nome da 
criança, Bodhi, signi-
fi ca ‘desperto’, uma 

palavra usada no budismo para a com-
preensão de Buda como parte integran-
te da Natureza. O primeiro fi lho do casal, 
nascido em setembro de 2012, chama-
-se Noah, nome de origem hebraica da 
famosa personagem bíblica que construiu 
a arca com todos os animais para fugir ao 
Dilúvio. Megan Fox, de 27 anos, e Brian 
Austin Green, de 40, casaram-se em 2010, 
depois de seis anos de namoro. O ator 
tem ainda outro fi lho, Kassius, de 11 anos, 
fruto de uma relação anterior. 

Philip Seymour 
Hoffman deixou 
toda a sua fortuna a 
Mimi O´Donnell. A 
mãe dos três fi lhos 
do ator, que foi en-
contrado morto no 
dia 2 de fevereiro, foi 
a única herdeira dos 

25,5 milhões de euros do seu património. 
Philip e Mimi estiveram juntos durante 14 
anos e foram pais de Cooper, de 10 anos, 
Tallulah, de 7, e Willa, de 5. Fonte próxima 
do ator contou ao site TMZ que Hoffman 
tinha redigido o seu testamento em 2004, 
antes do nascimento das duas fi lhas. No 
documento, o ator terá também deixado 
escrito o desejo de que o seu fi lho fi casse 
a viver em Manhattan.

Julia Roberts atra-
vessa uma má fase 
na sua vida privada. 
Depois de Nancy 
Motes, sua meia 
irmã, se ter suicidado 
e deixado uma carta 
na qual culpava a 
atriz pelos seus pro-

blemas, soube-se que Betty Lou Motes, mãe 
de Julia, tem cancro de pulmão. Foi em no-
vembro que, ao fazer um exame de rotina, 
a mãe da atriz, de 80 anos, conheceu o 
diagnóstico. Em 2009, sofreu um ataque 
cardíaco e, pouco antes de saber que tinha 
cancro, foi operada às costas. Desde o 
diagnóstico, a atriz, de 46 anos, faz questão 
de ter a mãe perto de si e levou-a para a sua 
mansão de Malibu, onde vive com o marido, 
Daniel Moder, e os três fi lhos do casal, os 
gémeos Hazel e Finn, de 9 anos, e Henry, 
de 6. A atriz perdeu o pai aos 10 anos, 
vítima de cancro. 

Sarah Hyland foi 
apalpada no peito 
por um fã, durante 
uma festa em Syd-
ney, na Austrália. 
A atriz, de 23 anos, 
que interpreta Haley 
na série “Uma Famí-
lia Muito Moderna”, 

estava numa festa quando empurrou um 
homem com quem tirava uma fotografi a e 
gritou para ele não lhe tocar daquela forma. 
Depressa foi socorrida pela equipa de segu-
rança e deixou o espaço em lágrimas. Pediu 
depois desculpa, na sua página do Twitter, 
aos fãs com quem não conseguiu interagir, 
explicando a situação. O fã, de 29 anos, foi 
acusado de agressão por ato inapropriado. 

Mafalda Pinto está 
grávida. A atriz por-
tuguesa, que há 
três anos decidiu ir 
viver para o Brasil 
para apostar na sua 
carreira, refez a sua 
vida a todos os ní-
veis e espera o seu 

primeiro fi lho, uma menina, cujo nasci-
mento está previsto para maio. Mafalda e 
Edgar Miranda, ator e realizador de tele-
novelas, conheceram-se no Rio de Janei-
ro e têm vivido um namoro discreto. Para 
a atriz portuguesa, esta é uma experiên-
cia nova, mas não para o namorado, que 
já tem duas fi lhas de relações passadas: 
o ator é pai de Lys, de 12 anos, fruto da 
sua relação com a atriz Carla Daniel, e de 
Maria Júlia, de 4, fruto do casamento com 
a também atriz Maria Carolina Ribeiro. 

Rui Veloso foi ope-
rado ao menisco. 
O cantor, de 56 anos, 
publicou no Face-
book uma fotogra-
fi a da sua perna tira-
da no dia em que foi 
operado, no início de 
fevereiro. Os amigos 

desejaram-lhe as melhoras e, no dia 22, 
Rui retribuiu o carinho: “Soides uns baca-
nos! Obrigado. Isto foi tipo incha, desincha 
e passa... Tudo em cima, minhas queri-
das e queridos. Beijos e abraços”, publi-
cou o músico, que ainda está em fase de 
recuperação. 

José Carlos Malato 
despediu-se do 
“Portugal no Cora-
ção”. O apresenta-
dor, de 50 anos, de-
cidiu afastar-se do 
programa diário das 
tardes da RTP por 
motivos de saúde, 

e vai passar a trabalhar diretamente com 
Hugo Andrade na direção de Programas 
da estação. “Nesta fase, em que estou 
a recuperar do enfarte, senti que devia 
abrandar o ritmo. Não estava a ser muito 
fácil para mim fazer um direto três 
horas por dia”, afi rmou à Lux, acrescentan-
do: “Até um ano após o enfarte, ainda é 
considerado período de recuperação.” 



F
oi num ambiente de 
animação que, a con-
vite da Seat, pais e 
fi lhos, tios e sobrinhos  
famosos trocaram 

uma manhã de domingo ca-
seira por uma ida ao cinema. 
O S. Jorge, em Lisboa, quase foi 
pequeno para tantos fãs, an-
siosos para assistir à antestreia 
de “O Filme Lego”: “Quando 
disse ao meu neto Pedro que 
íamos ver o fi lme do Lego, ele 
ficou animadíssimo, porque 
desde pequenino que gosta 
muito de brincar com legos”, 
contou Lili Caneças. Para o 
ator Jorge Corrula, que pela 
primeira vez deu voz a uma per-
sonagem, foi uma experiência 

muito positiva: “Foi muito bom. 
Nunca tinha feito um trabalho 
que dependesse tanto do lado 
técnico”, explicou o ator, que 
costuma fazer vozes para brin-
car com a fi lha, Beatriz. Quem se 
mostrou tão entusiasmado 
como as crianças foi o humorista 
Nuno Markl, fã apaixonado 
do famoso brinquedo de ori-
gem dinamarquesa: “Muitas 
vezes, brinco com o Lego do 
meu fi lho. Quando faço grandes 
construções, tremo quando 
percebo que o Pedro quer 
mexer-lhes. Falo com ele como 
se ele fosse um bombista”, 
revelou, divertido. ■

texto Evelise Moutinho (evelisemoutinho@lux.
masemba.com)  fotos Ricardo Santos

Antestreia de “O Filme Lego” 
diverte crianças e adultos

 “Estou curiosa para 
ver se as crianças 

da família me 
reconhecem„ Vera Kolodzig

Em cima, a atriz Vera Kolodzig, que dá voz a uma das 
personagens, Teresa Lameiras e os fi lhos, Constança e 

Francisco, e Rita Fernandes com os fi lhos, Miguel e Maria



 Em cima, Nuno Markl com Ana Galvão e o fi lho, Pedro, e Fernando 
Luís. À direita, Jorge Corrula, que dá voz ao protagonista da história, 

e Paula Lobo Antunes. Em baixo, Lili Caneças com a fi lha, Rita, 
e o neto, Pedro, e Daniel Teixeira e Andreia Dinis com a fi lha, Flor

 “A Flor adora brincar com legos, mas fi cou 
aterrorizada quando viu este lego gigante: 
não percebe que é uma pessoa„ Andreia Dinis



MARIA JOÃO AVILLEZ lança livro 
com entrevista a VÍTOR GASPAR, 

ex-ministro das Finanças

“Quanto mais delicada 
a pergunta, mais lenta 
e pausada a resposta!„ 

Vítor Gaspar

N
a apresentação do li-
vro “Vítor Gaspar por 
Maria João Avillez”, 
António Vitorino, que 
chamou ao antigo 

ministro das Finanças “um perito 
económico emprestado à polí-
tica”, disse que este encarou as 
entrevistas feitas pela jornalista 
como “um jogo de xadrez” e que 
elas, defraudando as expectati-
vas de algumas pessoas, “não 
têm o sangue que tantos gosta-
riam” que tivesse. Na presença 
do primeiro-ministro, Pedro 
Passos Coelho, de ex-minis-
tros e de muita gente do meio 
político, Maria João Avillez deu a 
conhecer as quase 400 páginas 
de um livro que revela uma per-

 À esquerda, Vítor Gaspar e Maria João Avillez. Em baixo, a autora, Maria do Carmo van Zeller 
com Francisca Simões de Almeida, e Vítor Gaspar com Pedro Passos Coelho 



sonagem polémica, para sempre 
associada à crise económica em 
Portugal. Comedido nas pala-
vras, tal como o foi durante as 
“longas conversas” que teve 
com a autora, o ex-ministro das 
Finanças arrancou uma gargalha-
da da plateia quando se referiu 
às suas respostas: “As perguntas 
mais delicadas surgem no livro 
sempre espontâneas e inespera-
das, normalmente quando a con-
versa já ia longa. Quanto mais 
delicada e inesperada a pergun-
ta, mais lenta e pausada a res-
posta. Felizmente para mim, este 
aspeto não aparece no livro!” 
Maria João Avillez confessou-se 
satisfeita por ter conseguido 
levar a cabo aquela que desde 

o início sentiu ser “uma boa 
ideia”: “Sabe-me bem contar 
com os amigos em momentos 
especiais, e este é seguramente 
um deles. Foram muitas horas 
de conversa e trabalho que nos 
permitiram dar aos portugueses 
uma visão sobre um dos perío-
dos mais complexos da nossa 
história contemporânea. Valeu 
a pena!” Entre os presentes no 
CCB, contava-se Miguel Beleza, 
amigo de longa data de Vítor 
Gaspar: “Não podia deixar de 
aqui estar. Estou curioso, porque 
o conheço muito bem: inte-
gridade, brilho, inteligência 
e dedicação ao país.” ■

 “Sabe-me bem 
contar com 
os amigos 

em momentos 
especiais, e este 

é um deles„ 
Maria João Avillez 

 Em cima, António Vitorino, 
e Jaime de Almeida, 

marquês do Lavradio. 
À direita, Sofi a Moreno 

e Miguel Beleza, e o chef 
José Avillez com a tia,

Maria João Avillez   

texto Nair Coelho (naircoelho@lux.masemba.com)
fotos Artur Lourenço  



look cocktail oral-b no hotel da estrela

Raquel Strada 
e Nuno Baltazar

Débora 
Montenegro

Sara Salgado 
e Marta Wahnon

Rita 
Mendes

Merche 
Romero

Mónica 
Jardim

Liliana 
Santos

Isaurinha 
Jardim

Ana Rita 
Rocha

fotos Artur Lourenço





fotos D.R.

destino lux

Solio Lodge, The Safari 
Collection – Laikipia, Quénia

O conforto 
da vida selvagem, 

de olho nos 
rinocerontes

Os rinocerontes brancos e pretos são o ex libris da região onde o hotel Solio Lodge se confunde com a paisagem africana. 
Os quartos primam pelo casamento com a Natureza, através de janelas grandes, e pelo aconchego de uma lareira



Rinocerontes brancos e pretos
andam por perto. Afi nal, esta 
é a melhor zona de África para  
conviver com esta espécie 
animal. Mas não só. O resort 
Solio Lodge, no Quénia, situa-se 
numa reserva entre o Monte 
Quénia e as montanhas Aber-
dare, ideal para fazer o seu 
safari de sonho. Os cavalos 
estão à disposição para um 
passeio agradável, a qual-
quer hora do dia. Mas há tam-
bém caminhadas e pescarias 
organizadas a pedido, e pas-
seios de bicicleta. Para quem 
é apreciador de paisagens 
aéreas, nada como traçar um 

percurso de helicóptero e ir 
tomar o pequeno-almoço, 
previamente preparado a 
seu gosto, no Monte Quénia. 
Na unidade, prima-se pela
proximidade no trato, já que 
só há seis quartos, de forma a
proporcionar uma estada mais 
tranquila e personalizada. 
Cada suite dispõe de um deck, 
onde pode relaxar enquanto 
observa a paisagem. Mas mesmo 
deitado na cama king size, 
consegue ver os campos verde-
jantes através das janelas de 
grandes dimensões, que vão 
fazê-lo despertar suavemente, 
ao mesmo ritmo a que a luz do 

dia vai nascendo. E porque as 
noites podem arrefecer, nada 
como acender a lareira, dan-
do um ambiente mais acolhe-
dor e caseiro à suite. E nem 
precisa de sair desse conforto 
para usufruir dos tratamentos 
relaxantes do spa. Basta soli-
citar o tipo de massagem que 
deseja e os funcionários vão 
ao seu encontro. Os quartos 
são para duas pessoas, mas
há duas suites que podem 
ser convertidas para famílias, 
já que estão preparadas para a 
instalação de duas camas extra.    
Preços: Dependendo da suite, 
os valores começam nos €400 

por pessoa e por noite, em 
quarto partilhado. 
Como ir: Se pretender viajar 
no fi nal de março, há várias 
companhias aéreas a operar 
voos de Lisboa para Nairobi, 
como a Turkish Airlines (com 
escala em Istambul) ou a 
Emirates (com escala no 
Dubai). Ida e volta, a partir 
de €500. Na capital, pode 
apanhar um voo interno ou 
alugar um carro, sendo que 
a viagem por terra demora 
cerca de três horas.  
Informações: http://www.
thesafaricollection.com/
properties/47-solio

guia de viagem



DOLCE & GABBANA. OUTONO/INVERNO 2013-2014

Luxo ostensivo de inspiração religiosa

moda
fotos Reuters



Para este outono/inverno, a dupla italiana Dolce & Gabbana traz-nos uma coleção monástica, inspirada 
na Catedral de Monreale, em particular, nos seus mosaicos venezianos e bizantinos. Para refl etir essa riqueza decorativa, 

a dupla de estilistas apostou numa escolha muito detalhada de materiais, como tweed, brocado e lã bordada, 
entre outros. Na paleta de cores não faltam as tradicionais desta estação, como dourado, encarnado, preto, 

cinza e branco. Uma coleção repleta de sensualidade e absolutamente ostensiva.



beleza

Rosto mais jovem 
e luminoso

O Liftactiv Advanced Filler, da Vichy, 
age como uma dupla correção, de rugas 

de idade e de expressão facial. 
Após a aplicação, a pele parece mais 
lisa e os traços do rosto, refrescados. 

Em oito semanas, as rugas verticais são 
reduzidas, como que preenchidas.

O rosto fi ca com uma expressão 
mais positiva e a pele parece mais 

jovem e luminosa. 30 ml, €34.

PROTEÇÃO PARA PELE SENSÍVEL
O Creme de Dia Sensitive, 
da Nivea, com extrato de licorice, 
dexpantenol e óleo de semente
de uva, reduz a vermelhidão, 
a tensão e a secura. 
Acalma as irritações da pele, alivia 
a sensação de repuxamento 
e proporciona hidratação. 
Com SPF 15, também protege 
do envelhecimento precoce 
provocado pelo sol. 50 ml, €6,49.

PELE MADURA
Os Laboratórios Boots 

têm 160 anos de experiência 
em produtos de saúde 

e beleza, com qualidade 
e efi cácia cientifi camente

 comprovadas por laboratórios 
independentes, 

usando ingredientes 
inovadores. O creme de Dia

 Reestruturante é indicado 
para todo o tipo de pele. 

Um creme concentrado 
em agentes 

refi rmantes e hidratantes 
da pele do rosto, 

para uma redensifi cação
imediata. Preço sob consulta.

PODER REFIRMANTE
O creme remodelador Upgrade Lipo 

Lifting de Dia SPF 15, da Sensilis, 
tem uma ação tensora e antirrugas com 
efeito lifting imediato para a pele seca. 

Graças ao seu elevado poder refi rmante, 
consegue elevar as feições e favorece a 
redução do duplo queixo. O oval facial 
redefi ne-se conseguindo rejuvenescer 

e refi rmar a pele. 50 ml, €45,50.

imediata. Preç

INSPIRADO 
NO CONCEITO 

DA VACINA
A Givenchy relembra 

uma das suas mais 
poderosas armas 

no combate ao 
envelhecimento: Vax’in 

for Youth Infusion 
Sérum. Tal como 
uma vacina ajuda 

o organismo 
a desenvolver 

os seus 
mecanismos

 de defesa, este 
cosmético impulsiona a 

pele a reforçar as suas 
funções de prevenção 

e reparação para 
uma maior efi cácia 

antienvelhecimento. €89



ENVELHECIMENTO 
PROVOCADO 

PELO SOL
O Ultra Facial 

Defence SPF 50, 
da Skin, é um 
protetor solar 
de uso diário 

e de largo espetro. 
Contém mexoryl 

sx/xl para proteger 
a pele contra 

os efeitos dos 
raios UVA e UVB, 

os principais 
responsáveis pelos 

sinais prematuros 
do envelhecimento. 
A sua textura ligeira, 

para todo o tipo 
de pele, é perfeita 

como base 
de maquilhagem. 

30 ml, €29.

MÁSCARA PARA 
REDUZIR POROS

A REN apresenta três cuidados 
de pele que vão ajudar 
os homens a combater 

os sinais de fadiga, stress 
e envelhecimento,

 como tez baça 
e sem brilho, 

papos nos olhos, 
rídulas e poros 

dilatados. 
À base de argila 

francesa, spirulina, 
lavanda, cipreste 

azul e bergamota, 
a Máscara Facial 
Purifi cante Poros 

Invisíveis, 
da REN, reduz 

o tamanho dos 
poros e deixa 

a pele purifi cada. 
50 ml, €29.

PARA RUGAS PROFUNDAS
Os Laboratórios La Roche-Posay desenvolveram 

uma fórmula destinada à pele sensível, concentrada 
em vitamina C, com ação antienvelhecimento 

pela sua efi cácia na uniformização da tez e por ajudar 
a estimular a produção de colagénio, para preencher 
as rugas e reforçar a matéria da pele. 40 ml, €30,50.

O MEL CONTRA 
AS MANCHAS 
Fruto de pesquisa 
sobre as abelhas 
e o poder do mel, 
o sérum antimanchas 
Abeille Royale 
reduz as manchas, 
aclara e uniformiza 
a tez e afi na 
o grão da pele. 
Um produto de luxo 
da Guerlain que 
refi rma a pele 
e corrige as rugas, 
proporcionando 
um aspeto mais 
jovem e natural. 
Para mulheres que 
não dispensam os 
cuidados de beleza 
e que gostam 
de se cuidar. 
Preço sob consulta.

OLHAR MAIS 
JOVEM
Com 100 anos 
de experiência 
em produtos 
inovadores, 
a Elizabeth Arden 
apresenta Prevage 
Anti-aging + Intensive 
Repair Eye Serum. 
Este tratamento 
de olhos 
antienvelhecimento 
ajuda a reduzir 
os sinais da idade, 
especialmente 
a aparência de linhas 
profundas e rídulas 
que afetam 
o contorno dos olhos, 
com apenas uma 
aplicação. Os olhos 
recuperam uma 
aparência mais fi rme. 
15 ml, €130,60.

CONFIANTE AOS 40 
A linha de cuidados Magnifi cence, da 

Lierac, é dedicada às mulheres magnífi cas 
que desejam manter-se jovens, durante 

muito tempo. Inés Sastre empresta a sua 
imagem à nova linha de cuidados 

antienvelhecimento. Bonita, radiante, ativa, 
empenhada e culta, a atriz representa 

a mulher Magnifi cence no auge da sua 
feminilidade, que enfrenta os 40 anos 

com confi ança. Preço sob consulta. 

ANTI-IDADE PELE SENSÍVEL
O creme Cellular Swiss Ice Crystal Cream, 

da La Prairie, é um hidratante diário nutritivo 
que ajuda a pele a adaptar-se ao stress, ao ambiente 

e ao envelhecimento. A formulação moderna, 
um gel-creme de óleo em água, penetra na pele 
e transforma-a em seda, uma vez que a revitaliza 

e contribui para aumentar a resiliência 
da sua pele contra as crescentes agressões 

quotidianas do envelhecimento. 
O resultado é uma aparência sem idade.

 Preço sob consulta.



agenda lux

CINEMA

ESPETÁCULOS E EXPOSIÇÕESMÚSICA

Anselmo Ralph 
LISBOA, GUIMARÃES E VISEU

Anselmo Ralph, que lançou 
recentemente o seu novo disco, 
“A Dor do Cupido”, está de 
regresso a Portugal para três 
concertos. Primeiro sobe ao
palco do Coliseu dos Recreios, 
em Lisboa, no dia 15 de março. 
Dia 21 vai estar no Multiusos 
de Guimarães, e dia 22, no 
Multiusos de Viseu. Três opor-
tunidades para ver ou rever 
o responsável pelo hit “Não 
Me Toca”, entre outros. Bilhetes
a partir de €20.

Stomp
FIGUEIRA DA FOZ, PORTO E LISBOA

Inspirada no teatro de rua, esta 
companhia, que se tornou um 
fenómeno mundial, usa os sons 
dos objetos mais improváveis, 
como caixotes do lixo, vassouras, 
jornais e até lava-loiças, em 
extraordinárias coreografi as. 
Há mais de 20 anos a correr 
os cinco continentes, os Stomp 
continuam a surpreender os fãs 
com os novos objetos que vão 
incluindo no seu espetáculo. 
Agora vão estar na Figueira 
da Foz, no CAE, dias 2 e 3 de
abril, às 21h30; no Coliseu 
do Porto, dias 5 e 6 de abril, 
às 16h30 e às 21h30, e fi nal-
mente, em Lisboa, no CCB, 
de 9 a 12 de abril. Bilhetes: 
entre €15 e €40.

“Planeta Dinossauro”
LISBOA

“Planeta Dinossauro” é o nome 
da exposição que vai permitir 
ver bem de perto réplicas 
em tamanho real dos animais 
que habitaram a Terra há 65 
milhões de anos. No total, 
são 30 exemplares animados 
e integrados em ambientes 
realistas, como fl orestas, bos-
ques e desertos, que poderá 
ver no Pavilhão de Portugal, 

“Camélias em Sintra”
SINTRA

O Palácio Nacional de Sintra 
recebe nos dias 1 e 2 de março 
a quarta edição da exposi-
ção e concurso “Camélias em 
Sintra”, promovida pela Parques 
de Sintra. No terreiro em frente 

“A Bunch 
of Meninos” 
Dead Combo
UNIVERSAL PORTUGAL 
Com 13 novas 
canções, este 

disco marca o regresso do 
duo, que está junto há mais 
de dez anos. Composta por 
Tó Trips, guitarrista, e Pedro 
Gonçalves, contrabaixista 
e autor de todos os temas, 
a banda lança “A Bunch of 
Meninos” e ao mesmo tempo 
parte para uma digressão 
nacional. O trabalho conta 
ainda com a participação dos 
bateristas e percussionistas 
Alexandre Frazão e António 
Sérgio.

“Cores” 
Luís Represas
UNIVERSAL MUSIC 
“Cores” marca 
o regresso de 
um dos mais 

prestigiados cantautores aos 
discos a solo, seis anos depois
de ter gravado em estúdio 
“Olhos nos Olhos”. “Tomara” 
é o single de apresenta-
ção do novo disco de origi-
nais de Luís Represas, que 
pretende levar cor e alegria 
aos que o ouvirem. “Ou-
tros“, “Ao Longe“, “Ela Quer“, 
“PorqueMe Olhas Assim“ e 
“A Vida e o Resto“ são alguns 
dos temas do disco. 

“Satellite 
of Love” 
Morrissey
WARNER MUSIC 
Na homenagem
que faz a Lou 

Reed, Morrissey apresenta 
duas versões, ambas em vinil e 
ambas incluindo a faixa “You're 
Gonna Need Someone On Your 
Side”, do álbum “Your Arsenal”, 
de 1992. Uma das versões 
traz ainda os temas “All You 
Need Is Me”, de Morrissey, e 
“Vicar In a Tutu”, dos Smiths. 
A outra conta com um cover 
ao vivo de “You Say You Don't 
Love Me”, dos Buzzcocks.

“O Filme Lego” 
ZON LUSOMUNDO, 
ESTREIA DIA 27 DE FEVEREIRO 
Emmet é um Lego comum até 
ao dia em que é confundido 
com o Master Builder, o grande 
criador deste mundo dos 
brinquedos, por ter encontrado 
uma peça que é, há muitos 
anos, procurada por todos. 
É então recrutado para fazer
parte de uma aliança de 
estranhos, conhecidos como 
Os Construtores, numa grande

“Um Quente Agosto” 
ZON LUSOMUNDO, 
ESTREIA DIA 27 DE FEVEREIRO 
Baseado na peça homónima 
de Tracy Letts, vencedor de 
um Prémio Pulitzer, “Um 
Quente Agosto” (“August: 
Osage County“) conta a negra, 
hilariante e comovente história 
das mulheres da família Weston,
cujas vidas se afastaram até 

ao palácio será possível observar 
os melhores exemplares de 
camélias de cada um dos parti-
cipantes, entre eles membros 
da Sociedad Española de la 
Camelia. A exposição tem 
entrada gratuita e está patente 
ao público no sábado, dia 1, 
das 14h às 19h, e no domingo, 
dia 2, das 9h30 às 19h. 

em Lisboa, até 18 de maio. 
A partir de €7.

aventura para impedir o 
terrível tirano da Lego, o Lorde 
Negócios, de colar todo o 
universo. A versão portuguesa 
conta com as vozes de 
Fernando Luís, André Gago, 
Diogo Infante, Jorge Corrula, 
Vera Kolodzig e Vítor Norte, 
entre outros.

uma crise familiar as reaproxi-
mar e trazer de volta à casa no 
Midwest, onde cresceram, 
e à mulher disfuncional que 
as criou. Realizado por John 
Wells e protagonizado por 
Meryl Streep, nomeada para 
o Óscar de Melhor Atriz, Julia 
Roberts, nomeada na catego-
ria de Melhor Atriz Secundária, 
Juliette Lewis, Ewan McGre-
gor e Dermot Mulroney.  





sabor lux
fotos João Cabral 

A cozinha de Chakall

Espetadas de Camarão com Vinho 
e Chips de Abóbora
INGREDIENTES
(PARA 4 PESSOAS)

•  8 espetadas de camarão
•  150 ml de vinho 

branco  
• 30 g de manteiga 
• 2 folhas de sálvia
•  200 g de abóbora fatiada 

na máquina 
• Óleo, sal e foie gras q.b.

Frite as fatias de abóbora em 
óleo quente até fi carem com uma 
textura crocante. Numa frigideira, 
grelhe as espetadas de cama-
rão com manteiga e sal. Retire-as, 
deite o vinho branco na frigi-

deira com a sálvia e reduza.
Sirva as espetadas com a redu-
ção de vinho e os chips de 
abóbora. Se preferir, coloque 
alguns pedaços de foie gras para 
acompanhar.

Agradecimentos
COZINHA DIVINA CATERING BY CHAKALL

www.chakall.com 
Tel. 917 892 265

Bolo de Polenta e Limão
INGREDIENTES 
(PARA 4 PESSOAS)

• 130 g de polenta
• 50 g de mel
•  350 g de manteiga 

sem sal
• 250 g de açúcar
• 4 ovos
•  230 g de amêndoas 

em pó
• 40 g de farinha
• 1 c. de fermento em pó
• Raspas de 2 limões

Pré-aqueça o forno a 150º C. 
Unte a forma com manteiga 
e farinha. Bata a manteiga 
com o açúcar e os ovos. 
Noutro recipiente, junte as 
farinhas, as amêndoas e o 

fermento em pó, e junte 
tudo à mistura anterior. 
Misture as raspas de limão. 
Co-loque numa forma e leve 
ao forno durante 1h15. Sirva 
regado com mel





shopping

DESIGN INTEMPORAL 
Já a pensar na celebração do Dia 
do Pai, a Albatross lançou a nova linha 
de relógios Club. Disponíveis em duas 
versões distintas, com mostrador 
branco-prateado ou preto, 
os relógios Club combinam 
o estilo clássico 
desportivo 
com a 
qualidade 
da 
assinatura 
Albatross. 
Modelos Club 
White Silver 
e Club Black,
€149.

VERSÁTIL E FEMININA 
Para a próxima estação, 

a Kor@Kor aposta na fusão 
dos estilos glam rock, navy 
e romântico, para criar uma 

coleção feminina e glamorosa. 
A marca italiana surpreende 

com peças versáteis e funcionais, 
que se adaptam aos diferentes 

momentos da vida de uma 
mulher: túnicas e jeans coloridos 
para um estilo casual, um vestido 

curto para uma saída à noite 
ou um vestido comprido 

para uma ocasião especial. 
Túnica, €70.EMAGRECER COM PRAZER

Emagrecer saudavelmente e, 
se possível, com prazer, é o sonho 

da maioria das mulheres. Agora 
com o Coffee Slender, da Ampliphar,

é possível. Graças ao extrato 
de grãos de café verde presente 

na sua composição, o café instantâneo 
estimula de forma natural o processo 

de emagrecimento. Embalagem 
com 21 saquetas, €13,60. 

BONS SONHOS 
Sabia que passamos um terço da vida a dormir? 
De acordo com um estudo de satisfação realizado 
pela Ikea, 88% dos membros Ikea Family revelam 
estar satisfeitos com o conforto dos colchões da cadeia 
sueca. Espuma, látex ou molas são algumas das suas 
escolhas. Conheça toda a oferta em www.ikea.pt. 

PARCERIA DE LUXO 
A convite da David Rosas 
e a propósito do projeto solidário 
da marca de joalharia, Joana 
Vasconcelos criou o Vortex, um colar
de ouro, com incrustações de rubis, 
uma peça única e de valor inestimável. 
O Vortex será leiloado em março 
e está exposto na loja David Rosas 
da Avenida da Liberdade, em Lisboa. 
O valor reverterá a favor da Associação
Corações com Coroa, de Catarina 
Furtado. Mais informações em 
www.davidrosas.com/vortex.

RASTREIO GRATUITO 
Em fevereiro, de norte a sul do País, 

a Redken vai estar a fazer rastreios
 capilares gratuitos nos salões da marca. 

Através de uma máquina 
de diagnóstico que analisa os fi os ao 
microscópio, será possível identifi car 

os principais problemas e recomendar
os melhores tratamentos. Descubra 

os salões Redken em www.redken.pt.  

UM AROMA DISTINTO 
A Nespresso volta a surpreender os amantes de café 

com um novo Grand Cru Pure Origin, o Lungo 
Bukeela ka Ethiopia, de intensidade 3. 

Composto por dois tipos de Arábica oriundos 
da Etiópia, este café é delicadamente 

fresco e fl oral, com notas selvagens 
e almiscaradas. €4,15/sleeve (10 cápsulas).



ROMÂNTICA 
E SENSUAL 
Promenade, 

Botânica 
e Aromática 
são as linhas 

da nova 
coleção da 

Lavand. Para 
a próxima 

primavera/
verão a marca 

espanhola 
sugere o uso 

de estampados 
fl orais e 

abstratos, que 
transmitem 

vitalidade 
e otimismo 

a cada look. 
A identidade 

da Lavand 
está presente 
nos padrões 

delicados, 
românticos 

e femininos,
 que se adaptam 

à fi gura 
da mulher, 

destacando 
o seu lado 

mais sensual. 

UM TOQUE DE OUSADIA 
Inspirado no glamour da costa 
norte-americana, Michael Kors 
apresenta uma linha de acessórios 
a pensar nas mulheres jovens 
e cosmopolitas. Esta linha, composta 
por relógio, colar, pulseira e anel, 
combina o estilo clássico dos tons 
dourados 
com o padrão 
tartaruga. 
Dê um toque 
de ousadia 
e elegância 
aos seus 
looks mais 
descontraídos. 
Anel, €89.

NOITES TRANQUILAS
As novas fraldas Dodot, 

com uma exclusiva camada 
extrasseca – que absorve 

o chichi de forma 
mais rápida, graças 

a uma superfície 
de absorção maior, que 

permite manter a humidade 
isolada da pele do bebé 
até 12 horas – permitem 

que ele e os pais descansem 
durante toda a noite, 

sem interrupções. 
Outra novidade 

é a incorporação de novos 
e divertidos desenhos. 

O MELHOR AMIGO 
DOS ATLETAS
Para ajudar os desportistas 
a recuperar rapidamente,
a Akileine Sports aconselha 
Kimas, um óleo de massagem 
não gorduroso e de absorção 
rápida que ajuda a proteger 
a pele e a relaxar o corpo,
evitando o aparecimento 
de lesões e apoiando todos
os atletas na preparação
para o próximo desafi o. 
Venda exclusiva em farmácias 
e parafarmácias pelo preço 
recomendado de €12,28.

EDIÇÃO LIMITADA 
Para comemorar 

o 42.º aniversário 
do primeiro título 

da lenda 
do automobilismo 
Emerson Fittipaldi 

como campeão 
de Fórmula 1, 

conquistado 
em 1972, 

a TW Steel lançou 
o relógio CEO Tech 
Emerson Fittipaldi, 

uma edição limitada 
de 777 peças. 

Com um design 
clássico mas também 

contemporâneo, 
o modelo encontra-se 

disponível na versão 
cronógrafo. €777

O BANHO AGORA 
É MAIS DIVERTIDO
Com uma pele imatura, vulnerável 
e sensível, o bebé necessita de uma higiene 
cuidada, com produtos seguros 
e adaptados às suas características. 
Para ajudar todas as mães 
a pagar menos e a hidratar mais, 
a Halibut Derma lança uma campanha 
com a oferta de Gel de Banho 
de 500 ml na compra da Emulsão 
Corporal de 500 ml. €14,99

DESPORTO COM COR 
Criada a pensar nos amantes das diferentes 

modalidades de fi tness, bem como nos 
que praticam algumas destas modalidades 

de forma complementar, dentro ou fora 
do ginásio, a nova coleção 

da Adidas tem estampados, cores,
e degradés irresistíveis. 

A grande novidade desta estação 
é a linha dedicada ao spinning. €100
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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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❐ Jessie J  ❐ Aurea  ❐ Boss AC  ❐ Robbie Williams  
❐ Justin Timberlake  ❐ Linkin Park  ❐ Ivete Sangalo  ❐ Steve Aoki

Descubra os nomes de oito artistas/bandas 
que vão ATUAR NO ROCK IN RIO LISBOA



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 ❐ ANFITEATRO  ❐ BARBAÇANAS  ❐ ENCALACRAR  

❐ NORMALIZAR  9 LETRAS ❐ ABARBELAR  ❐ ALARGARAM  ❐ APALAVRAR  

❐ CHAPARRAL  8 LETRAS ❐ ABRIRIAS  ❐ ALFINETE  ❐ FARFALHA  

❐ OFTALGIA  ❐ REALENGO  7 LETRAS ❐ ABACTOR  ❐ ABATERA  

❐ AMARRAM  ❐ LHANEZA  ❐ SACARIA  6 LETRAS ❐ AFERIR  ❐ EXATOR  

❐ GAMBOA  5 LETRAS ❐ ALÇAS  ❐ BURLA  ❐ HÍFEN  ❐ RELER  

4 LETRAS ❐ EMIR  ❐ AGRO  ❐ ATOR  ❐ AZAR  ❐ PAÍS  ❐ TREM  

3 LETRAS ❐ AMA  ❐ LER  ❐ MAS  ❐ RUM  2 LETRAS ❐ CÁ  ❐ MO
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signos lux
ilustrações Rita Simões

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

LEÃO 
23/07 a 23/08
Elemento: Fogo
Astro Regente: 
Sol
Carta Dominante: 2 de Ouros, 
que signifi ca Difi culdade.
Amor: Cuidado com a sua sen-
sibilidade excessiva: não seja tão 
irascível!
Saúde: Seja sensato e equilibrado 
no que diz respeito à alimentação.
Dinheiro: Não corra riscos 
desnecessários. Evite expor-se 
a nível profi ssional.
Pensamento Positivo: Venço as 
difi culdades através do otimismo 
e da confi ança.

 
CAPRICÓRNIO
22/12 a 20/01
Elemento: Terra
Planeta Regente: 
Saturno
Carta Dominante: 10 de Espadas, 
que signifi ca Dor.
Amor: Tenha atenção aos senti-
mentos dos que o rodeiam. A sua 
frieza pode magoar alguém.         
Saúde: Modere o uso de sal para 
manter a sua tensão arterial baixa.
Dinheiro: Seja contido nas suas
despesas, pois esta não é uma 
fase benéfi ca.
Pensamento Positivo: Acredito 
que toda a dor pode ser vencida 
através da fé.

AQUÁRIO 
21/01 a 19/02
Elemento: Ar
Planeta Regente: 
Úrano
Carta Dominante: Cavaleiro 
de Ouros, que signifi ca Pessoa Útil.
Amor: Pode surgir uma paixão 
inesperada no seu local de traba-
lho. Esteja atento!
Saúde: Possíveis doenças psicos-
somáticas. 
Dinheiro: O trabalho exigirá muito 
de si, mas o seu esforço será 
recompensado.
Pensamento Positivo: Procuro 
ser uma pessoa útil àqueles que 
me rodeiam.  

PEIXES 
20/02 a 20/03
Elemento: Água
Planeta Regente: 
Neptuno
Carta Dominante: 8 de Copas, 
que signifi ca Concretização.
Amor: A paixão vai imperar 
no seu dia a dia. Aproveite esta 
excelente fase.
Saúde: Evite cometer excessos 
a nível alimentar.
Dinheiro: Seja disciplinado 
nas suas despesas, eliminando 
qualquer gasto supérfl uo. 
Pensamento Positivo: Sei que 
sou capaz de concretizar todos 
os meus sonhos.

CARNEIRO 
21/03 a 20/04
Elemento: Fogo
Planeta Regente: 
Marte
Carta Dominante: Rei de Ouros, 
que signifi ca Inteligência.
Amor: Se não se sente feliz na sua 
relação amorosa, fale abertamente 
sobre isso com o seu parceiro.
Saúde: Tendência para quedas. 
Dinheiro: Boa semana a este 
nível. A sua capacidade de análise 
pode render-lhe bons dividendos.
Pensamento Positivo: Oiço o 
meu coração com inteligência, 
pois sei que ele é o meu melhor 
conselheiro!

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12
Elemento: Fogo
Planeta Regente: 
Júpiter
Carta Dominante: Rainha de 
Copas, que signifi ca Amiga Sincera.
Amor: Seja dedicado e compreen-
sivo para com a sua cara-metade. 
Ela merece. 
Saúde: Qualquer doença terá 
rápidas melhoras.
Dinheiro: Não negue o seu apoio 
a quem dele necessita.
Pensamento Positivo: A sinceri-
dade domina as minhas relações 
com os outros. Sei que tenho 
amigos verdadeiros.

BALANÇA 
24/09 a 23/10
Elemento: Ar
Planeta Regente: Vénus
Carta Dominante: Rainha de Paus, 
que signifi ca Poder Material.
Amor: A qualidade do tempo livre 
infl uencia a saúde e o rendimento 
profi ssional. Aprenda a divertir-se 
com os que ama.
Saúde: Se tiver harmonia no seu 
dia a dia, obterá saúde física 
e espiritual.
Dinheiro: Não faça investimentos
de vulto sem ponderar bem.
Pensamento Positivo: Alcanço 
o poder material começando por 
dominar os meus pensamentos.

TOURO 
21/04 a 21/05
Elemento: Terra
Planeta Regente: 
Vénus
Carta Dominante: 3 de Ouros, 
que signifi ca Poder.
Amor: Seja carinhoso e dedicado 
para com os mais novos.
Saúde: Pode ter problemas de 
colesterol.  
Dinheiro: Estabilidade fi nanceira. 
A nível profi ssional, pode ter uma 
promoção.
Pensamento Positivo: Sei que 
tenho poder sobre as minhas 
emoções, não me deixo dominar 
por elas.

GÉMEOS 
22/05 a 21/06
Elemento: Ar
Planeta Regente: 
Mercúrio
Carta Dominante: 3 de Paus, que 
signifi ca Iniciativa.
Amor: Seja confi ante e otimista 
na sua relação amorosa. Não tem 
motivos para se sentir inseguro.
Saúde: Dê mais atenção ao seu 
visual.
Dinheiro: Pode enfrentar alguns 
contratempos a nível fi nanceiro. 
Esteja preparado. 
Pensamento Positivo: Tenho 
espírito de iniciativa porque sei 
que sou capaz.

CARANGUEJO 
22/06 a 22/07
Elemento: Água
Planeta Regente: 
Lua
Carta Dominante: 6 de Ouros, 
que signifi ca Generosidade.
Amor: Por mais tarefas que tenha
a seu cargo, não negligencie a 
família, pois ela precisa de si.
Saúde: Controle a tensão nervosa 
adotando uma postura mais 
descontraída e otimista.
Dinheiro: A ajuda de um familiar 
pode render-lhe um dinheiro extra.
Pensamento Positivo: Sou 
generoso para comigo e para com 
os que me rodeiam.

ESCORPIÃO
24/10 a 21/11
Elemento: Água
Planeta Regente: Plutão
Carta Dominante: Cavaleiro 
de Copas, que signifi ca Proposta 
Vantajosa.
Amor: Uma declaração amorosa 
por parte de um amigo vai deixá-lo 
muito surpreendido.
Saúde: Seja mais cuidadoso com 
o que come.
Dinheiro: Pode ter oportunidade 
de mudar de emprego, se for essa 
a sua vontade.
Pensamento Positivo: Acredito 
que a vida tem propostas maravi-
lhosas para mim.

ANA RITA CLARA
Doce, simpática e calorosa, Ana Rita Clara é uma 
apresentadora que tem vindo a conquistar o apreço e a 
admiração do público pelo seu profi ssionalismo e pela 
sua postura afável. Sendo nativa de Peixes, evidencia 
a doçura e a sensibilidade características das mulheres 
deste signo. Como são muito intuitivas, as mulheres Peixes 
captam facilmente os pensamentos e as vontades dos 
outros, sendo para elas naturalmente fácil colocarem-se 
no papel dos seus interlocutores.

VIRGEM
24/08 a 23/09
Elemento: Terra
Planeta Regente: 
Mercúrio 
Carta Dominante: Rainha de 
Espadas, que signifi ca Melancolia.
Amor: Procure o apoio dos amigos, 
para ter ânimo nas horas difíceis.
Saúde: Possíveis problemas do 
foro intestinal. 
Dinheiro: Confi e nas suas capa-
cidades. Não se deixe abater 
por obstáculos.
Pensamento Positivo: Quando 
a tristeza me bate à porta, peço 
ao meu Anjo da Guarda que 
a mande embora.
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