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A viver um momento feliz ao 
lado de Rui Moreira, BÁRBARA 
TABORDA, de 38 anos, não faz 
planos para voltar a ser mãe 

“Neste momento, já não 
me apetece ter um bebé. 

Estou focada na Constança 
e na minha relação„ 

E
ntre levar a fi lha à escola e ir ao 
ginásio, Bárbara Taborda reservou  
um bocadinho da sua manhã para 
conversar com a Lux. Extrovertida, 
a relações públicas e empresária 

de comunicação e lifestyle fala com graça 
da forma como gere o seu tempo e a sua 
vida, sempre com o coração dividido entre 
Lisboa e o Porto. No norte tem o namorado, 
Rui Moreira, atual presidente da Câmara 
Municipal do Porto, com quem vive uma 
relação discreta. Na capital, Bárbara mora 
com a fi lha, Constança, de 7 anos, e divide-se 
entre os muitos projetos profi ssionais que 
tem em mãos: a rubrica no programa “Mais 
Mulher”, na SIC Mulher, a apresentação de 
“Passadeira Vermelha”, num canal por cabo, 

e o seu site b-myguest.pt, onde apresenta 
sugestões nas mais variadas áreas, um pro-
jeto que lhe tem dado enorme gozo e que 
a ‘obriga’ a estar atenta às novidades. Com 
um estilo muito descontraído e ar de miúda, 
Bárbara Taborda engana quem tenta adivi-
nhar-lhe a idade. São 38 anos encarados com 
muita naturalidade e sem medo do que aí 
vem. Se fi sicamente o tempo não tem deixado 
marcas, a nível psicológico Bárbara Taborda 
diz-se mais segura e confi ante, certa do 
que, pelo menos, não quer para a sua vida. 
Lux – As viagens Lisboa-Porto têm sido cons-
tantes na sua vida e, nestes últimos tempos, 
ainda mais. Como é que faz essa gestão?  
Bárbara Taborda – O meu trabalho sempre me 
obrigou a viajar imenso, por isso, para mim, 

é mais uma questão de disciplina e de orga-
nização, mais nada. Consigo isso facilmente. 
Só em Portugal é que as pessoas têm esta 
perceção de distância, que não existe, noutro 
país qualquer fazem-se os mesmos quilómetros 
só para ir trabalhar de manhã. Há anos que 
faço eventos e sempre foi assim. A minha vida 
profi ssional, a minha vida pessoal e os meus 
amigos estão divididos entre Lisboa e o Porto.
Lux – Sente-se mais alfacinha ou mais tripeira? 
B.T. – Sou as duas coisas! Sempre disse que 
o meu ideal de vida seria viver entre as duas 
cidades. Os meus amigos costumam brincar 
comigo e dizer que tenho o que pedi! [risos] 
Adoro Lisboa, é uma cidade fantástica, mas 
também adoro estar no Porto. A cidade per-
feita para mim seria uma conjugação das duas.  

Bárbara Taborda, que continua a dividir-se entre Lisboa
 e o Porto, é mãe de Constança, de 7 anos, fruto 

do seu namoro com Tiago Roquete, terminado em 2008



Há dois anos, Bárbara Taborda e Rui Moreira voltaram 
a apostar no amor que tinham interrompido no 

passado. “Hoje tenho uma relação que, para mim, 
conta quase como se fosse uma relação de dez anos”

“Não acho que o casamento
 em si seja uma prioridade, 
não muda nada. Estou feliz„



Aos 38 anos, Bárbara Taborda sente-se realizada com os muitos projetos 
profi ssionais que tem em mãos, sobretudo, com o site b-myguest.pt, 

no qual faz sugestões de lifestyle e de muitas outras áreas

“Nós somos um casal normalíssimo 
e apoiamo-nos nos nossos projetos„

Lux – Onde é que se sente mais em casa?
B.T. – Tanto em Lisboa como no Porto, ainda 
que a minha casa seja aqui em Lisboa. 
É a casa que comprei quando a minha fi lha 
nasceu, é a minha base… Mas no Porto 
também estou em casa.  
Lux – Nesta correria, consegue ter tempo 
para cuidar de si, ir ao ginásio… 
B.T. – Todos os dias de manhã! Primeiro 
vou ao ginásio e só depois é que começa a 
minha rotina diária. Se estiver fora, vou correr.
É imprescindível! Começo os meus dias por 
ir levar a Constança à escola, depois vou 
ao ginásio e só depois é que vou trabalhar. 
Vou ao ginásio para relaxar, para ter o meu 
tempo. Aquela hora e meia em que estou 
no ginásio é minha. Sou muito ativa e tenho 
muita energia, por isso, o ginásio ajuda-me 
a gastar energia, por um lado, mas também 
a acalmar-me, por outro. Sou um bocadinho 
viciada no ginásio!     
Lux – Além do ginásio, que outros cuidados 
tem com a sua forma física? 
B.T. – Não sou pessoa de ir muito ao cabeleireiro, 
fazer massagens... Até porque não tenho 
tempo! Tenho a sorte de não precisar, de ter 
uma boa genética. Mas há cuidados que não 
dispenso. Por exemplo, o meu cabelo tem de 
andar impecável e cuido da minha pele, mas 
faço o mínimo. Cada vez mais gosto de ver as 
pessoas com um look natural. Então no meu dia 
a dia raramente me veem com maquilhagem
ou de saltos altos, a não ser que tenha algum 
evento. 
Lux – A idade trouxe-lhe essa postura? 
B.T. – Acho que sim, estou mais descontraída.
Acho que isso é uma coisa que a idade nos 
traz. Estou mais despreocupada, mas não 
desleixada. Estou mais preocupada em 
ter um aspeto natural e bonito do que 
em estar arranjada de forma artifi cial. Já 
usei extensões no cabelo, mas hoje seria 
incapaz! Gosto de me sentir confortável e esta 
mudança também tem a ver com a natureza 
do meu trabalho ser hoje um pouco diferente. 
Hoje em dia, ando mais na rua, a visitar sítios e 
novos espaços, ando muito a pé de máquina 
fotográfi ca na mão. Para mim, estar elegante 
é estar bem para estar com qualquer pessoa. 
Lux – Há uns tempos fez um implante mamário
que assumiu publicamente. Desde então, 
sentiu necessidade de fazer mais alguma 
intervenção?
B.T. – Lido muito bem com a idade. Gosto 
de cuidar de mim, de me sentir saudável, 
de me alimentar como deve ser, e também 
passo esses princípios à minha fi lha, mas 
de resto lido bem com o passar do tempo. 
Para já, não me passa pela cabeça!   
Lux – A Bárbara tem 38 anos. Este aproximar 
dos 40 mexe consigo?
B.T. – Se parar para pensar no assunto, mexe 
um bocadinho. Mas só se parar para pensar, 



“Sou uma espécie de 
guru [para as pessoas] 

na área do lifestyle„

Desde que Rui 
Moreira assumiu 

o cargo de presidente 
da Câmara Municipal 

do Porto, Bárbara 
Taborda tem evitado 

falar abertamente 
sobre a relação, 

apesar de comprender 
a curiosidade 
das pessoas  

porque não me sinto com essa idade. Tudo
tem a ver com a energia da pessoa, a forma 
como se vive. Há coisas que sinto que já 
não quero fazer... Por exemplo, às vezes 
perguntam-me se quero voltar a ser mãe. 
Eu sinto-me completa com a Constança
e não tenho essa vontade, não há esse apelo. 
Sinto que tive a fi lha que tinha de ter e, neste 
momento, quase aos 40 anos, já não me 
apetece ter um bebé, fraldas, etc. Estou muito 
focada no meu trabalho, na Constança, na 
minha relação. 
Lux – Há tempos falou na hipótese de adotar 
uma criança. Continua a ter essa vontade?
B.T. – Sim, um dia. Um dia que tenha uma vida 
mais estável, mais organizada, gostaria. Até 
porque a Constança está sempre a pedir um 
irmão ou uma irmã, mas é normal, todas as 
crianças pedem. Ela tem um irmão da parte 
do pai e às vezes pergunto-lhe: “Tão mimada 
como tu és e a mãe é sempre só tua, como 
é que ia ser?” E ela pensa e depois diz-me: 
“Pois é, então quero antes um cão.” [risos] 
As crianças falam nisso, mas ela tem muitos 
amigos, muitos primos e não há esse espaço
por preencher.   
Lux – Acha que é tarde para voltar a ser mãe?  
B.T. – Para mim é. Percebo perfeitamente que 
cada pessoa tem os seus timings na vida. 
Fui mãe da Constança aos 30 e confesso 
que não me apetecia, quase aos 50, estar 
a levar a minha fi lha à escola primária. Não é 
que tenha algum preconceito, mas na minha 
cabeça, nessa altura, quero estar a fazer outro 
tipo de coisas. Tem a ver com o que projeto 
para a minha vida. Gosto de fazer muitas
coisas, gosto muito de viajar, e para ter essa 
liberdade não posso ter um fi lho agora, 
privar-me-ia disso. Mas a vida está sempre 
a surpreender-nos e nada é certo. 
Lux – E aos 38 anos está mais segura, mais 
confi ante? 
B.T. – Mais confi ante sim, pelo menos sei aquilo 
que não quero. Tenho uma maior perceção do 
que são as areias movediças da vida. Estou 
numa fase diferente. Estar a trabalhar na 
área da comunicação é algo que me dá um 
gozo enorme. Há cinco anos, estava longe 
de imaginar que ia ter uma rubrica minha 
em televisão, que ia ter pessoas a seguir o 
meu estilo de vida através do site...
Lux – Como é que se sente com isso?  
B.T. – Sinto alguma responsabilidade. Muitas
vezes saio à rua, para tomar um café, por 
exemplo, e as pessoas, como sabem quem 
eu sou, reparam em tudo. Sei disso porque 
tenho o feedback de pessoas que através 



das redes sociais me perguntam coisas, me 
pedem dicas, a opinião sobre restaurantes, 
lojas… Sou uma espécie de guru para elas 
na área do lifestyle. Há anos que me pediam 
para fazer um blogue e sempre resisti um 
bocadinho a isso. Mas desde o Natal que o 
meu site está online e estou muito contente. 
É um projeto que está a dar-me um grande 
gozo! Agora o próximo passo é fazer um 
b-myguest de viagens, com sugestões e 
dicas das minhas viagens. Tenho algumas 
que já estão feitas, como Rio de Janeiro, 
Marraquexe, Roma… A ideia é indicar spots 
que não estão nos roteiros.  
Lux – Viajar é uma das paixões que partilha 
com o seu namorado? Conseguem ter tempo? 
B.T. – O Rui já viajou imenso, é um homem de 
viagens. E sim, acabamos por conseguir viajar. 
Todas as pessoas têm espaço para fazer 
as suas coisas e nós temos muito tempo
de qualidade. Quando é para desligar,
desligamos mesmo. 
Lux – Muito bem a nível profi ssional e muito 
bem a nível pessoal também. Está a viver um 
momento estável e sereno?
B.T. – Sim, estou tranquila. Continuo tranquila.
Tenho a mesma estabilidade emocional 
que tinha. Eu sou uma pessoa um bocadinho 
conservadora na minha forma de ser a nível 
familiar, sou muito pela família. A forma como 
se gere isso é que faz com que tenhamos 
ou não mais estabilidade. Hoje tenho 
uma relação que, para mim, conta quase 
como se fosse uma relação de dez anos. 
O meu companheiro e eu já namorámos, 
continuámos sempre amigos e voltámos 
a namorar. É uma pessoa que sempre fez 
parte da minha vida, que nunca deixou de 
fazer parte da minha vida. Não há nada que 
tenha mudado de excecional. Percebo que 
haja uma curiosidade enorme das pessoas 
em relação à nossa relação pelo estatuto 
que o Rui atingiu, mas exatamente por tudo 
isso temos de nos resguardar mais. So-
mos pessoas normais e temos uma relação 
normalíssima, como as outras pessoas têm. 
Lux – Como é que hoje em dia se vê ao lado 
de uma pessoa que atualmente ocupa um 
lugar de destaque a nível nacional?
B.T. – Eu sou a mesma pessoa, continuo a fazer
a minha vida normal. Continuo a levantar-me 
todos os dias e a ir levar a minha fi lha à escola,
faço a minha vida normal. 
Lux – Mas, talvez mais no Porto, as pessoas 
abordam-na na rua? 
B.T. – As pessoas sempre me abordaram. Eu já 
era uma pessoa muito conhecida no Porto, não 
era uma anónima que de repente aparece.
Lux – Mas hoje tem uma postura diferente? 
B.T. – Não olho à volta… Vivo a minha vida 
normalmente. 
Lux – O casamento faz parte dos vossos planos?
B.T. – Não penso muito nisso. Se um dia acon-

Para Bárbara, a cidade ideal seria uma mistura de características 
de Lisboa e do Porto, mas é na capital que tem a casa que comprou 

quando a fi lha nasceu. “Lisboa é a minha base”, diz

“Sigo a política com a preocupação que quase 
todos os portugueses seguem, assusta-me 
um bocadinho o que o País está a passar„



A aproximação dos 40 não assusta 
a relações públicas. “Lido muito 

bem com a idade. Gosto de cuidar 
de mim, de me sentir saudável, 

de me alimentar como deve ser”, 
conta Bárbara Taborda

“Cada vez mais gosto 
de ver as pessoas 

com um look natural„

texto Nair Coelho (naircoelho@lux.masemba.com)  
fotos António Pedrosa  produção Teresa Abrunhosa  

maquilhagem Lucília Lara  agradecimentos Elisabetta Franchi, 
H&M, Hotel Teatro Porto, Luís Onofre e Water Flower  

tecer… Não acho que o casamento em si seja 
uma prioridade, não muda nada. Eu estou 
feliz e, para mim, isso é que é importante.  
Lux – Como é que é a relação do Rui com 
a sua fi lha? 
B.T. – É uma ótima relação. 
Lux – E como é que é relação da Bárbara 
com os fi lhos do Rui? 
B.T. – É ótima.
Lux – Sente que encontrou o amor da sua vida?
B.T. – Não vou falar mais sobre a nossa relação. 
Lux – Está orgulhosa do seu namorado,
pelo que ele atingiu?
B.T. – Os casais apoiam-se em todas as fases. 
Nós somos um casal normalíssimo e apoiamo-
-nos nos nossos projetos. Quer o Rui nos meus 
quer eu nos dele. 
Lux – O que é que sente quando a apelidam 
de primeira-dama do Porto?
B.T. – Não ligo a isso. 
Lux – A política é algo que lhe interessa 
ou passou a estar mais atenta?
B.T. – Sigo a política com a preocupação que
quase todos os portugueses seguem, assusta-
-me um bocadinho o que o País está a passar 
e causa-me algum nervosismo de cada vez
que abro um jornal ou vejo as notícias na 
televisão, especialmente quando se tem
fi lhos pequenos. É uma insegurança porque 
sou mãe e porque vi, entretanto, imensos 
amigos perderem os seus empregos. É algo 
que me angustia.
Lux – A sua fi lha, a Constança, está com 
7 anos. Como é que ela é?  
B.T. – É muito independente, adora a escola. 
Para ela, que este ano foi para a primeira classe,
foi dar aquele salto! Está numa escola onde não 
conhecia ninguém, era tudo novo. Mas já tive 
a primeira avaliação e ela adaptou-se muito 
bem e é uma das melhores da turma. Adora 
chegar da escola e mostrar que já sabe ler, 
fazer a junção das palavras, e é muito giro 
ver esse processo. E, apesar de já estar um 
bocadinho mais independente, continua muito 
agarrada à mãe. A Constança é uma criança 
muito fácil, tenho imensa sorte com ela. ■



L
eonore Lilian Marie, a mais 
nova princesa da Suécia, 
nasceu às 22h41 do dia 20 

de fevereiro, no New York Pres-
byterian Weill Cornell Medical 
Center, em Nova Iorque, onde
vivem os pais, a princesa Mada-
lena e o marido, Chris O’Neill. 
A notícia foi divulgada através de 

um curto comunicado da casa 
real sueca. Mas só cinco dias após 
o nascimento, e depois de uma
reunião entre o rei Carlos Gustavo 
e o Governo, é que foi anun-
ciado o nome da segunda neta 
dos reis da Suécia. Leonore 
Lilian Marie recebeu o título de 
duquesa de Gotland e ocupa o 

quinto lugar na linha de sucessão
ao trono. Havia várias apostas 
sobre o possível nome e Leonore 
Lilian Marie foi recebido com 
enorme surpresa. Na verdade, o 
segundo nome, Lilian, é em home-
nagem a uma tia da princesa 
Madalena, falecida há alguns 
meses. Como qualquer casal, uns 

dias depois do nascimento da 
primeira fi lha, Madalena e Chris 
O’Neill levaram o bebé à primeira 
consulta de rotina. Ao que tudo 
indica, o batizado está agendado 
para o início do verão, altura em 
que a princesa Leonore viajará 
para a Suécia. ■

Reis da Suécia orgulhosos com 
o nascimento da segunda neta

Princesa MADALENA 
e CHRIS 0’NEILL 

apresentam LEONORE

fotos Atlântico Press e D.R.

 Madalena 
da Suécia 

e o 
corretor 
de bolsa 

Chris 
O’Neill 

casaram-se 
no dia 8 
de junho 
de 2013



Angola 
e Portugal 
unidos em 

“Re-move”, 
a exposição 

de arte 
de YONAMINE 

e SOFIA 
PIDWELL   

 “São 
dois 

mundos 
muito 

diferentes 
que se 
unem„ 
Patrícia Pires 

de Lima 

 Em cima, Lea Stein com Yonamine, o 
artista angolano que expôs com Sofi a 

Pidwell, e a pintora com Julião Sarmento. 
À esquerda, Ana Saint Paul, Cristina 
Jorge de Carvalho e Helena Maltez

“R
e-move”, a exposição que 
inaugurou recentemente na 
Fundação Arpad Szenes – 
Vieira da Silva, em Lisboa, é 
o resultado da união do tra-

balho do artista angolano Yonamine e da 
portuguesa Sofi a Pidwell, que pouco depois 
de se terem conhecido, no início do verão de 
2013, começaram a trabalhar juntos. Patrícia 
Pires de Lima fez a produção da exposição e 
não poderia estar mais satisfeita com o resul-
tado fi nal: “Confesso que fi quei surpreendida! 
No fundo, é como se entrássemos no atelier 
de um artista, neste caso, de dois artistas. 



 À esquerda, 
um momento 
de animação. 

À direita, 
António 
e Patrícia 

Pires 
de Lima, 

produtora 
de “Re-move”. 

Em baixo, 
Sara Cascais 

com Francisco 
Norton 

de Matos, 
Maria 

Alexandra  
Mascarenhas,

 e Helena Forjaz 

 “Temos de 
arranjar 

tempo para 
o que é 

importante 
e a Patrícia 
e as minhas 
fi lhas são 

o mais 
importante„ 

António Pires 
de Lima



 Em cima, Sofi a Pidwell com os fi lhos, 
António, de 10 anos, Piedade, 

de 13, e José Maria, de 14. 
Ao lado, Nayma com Yonamine, 

Rita Serrabulho, e Marina Bairrão, 
diretora da Fundação Arpad Szenes 
– Vieira da Silva, com Cláudia Borges

 “O Yonamine é uma 
grande representação 

do bom que há 
atualmente na arte 

angolana„ Nayma 

São dois mundos muito diferentes que se 
unem.” Respeitado pela crítica, Yonamine 
disse que “Re-move” é “uma balança de 
egos, um exercício de equilíbrio”: “Foi muito 
bom fazer um trabalho deste género. 
É sempre a crescer. É formidável... Continuo 
a aprender todos os dias.” Admirador de 
arte contemporânea, António Pires de Lima, 
ministro da Economia, e marido da produtora 
da exposição, fez questão de estar presente 
na inauguração. “Acho o Yonamine um artista 
fabuloso. Este tipo de arte desmistifi ca um 
bocadinho o sentido da arte. Acompanho 
a minha mulher e, através dela, tenho 
aprendido a conhecer a arte contemporâ-
nea um bocadinho mais. Gosto, mas não 
sou um especialista. Temos de arranjar 
sempre tempo para o que é importante 
e a Patrícia e as minhas fi lhas são o mais 
importante.” ■

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



JANI GABRIEL, 
de 23 anos, 

muda de penteado 
e ganha look
 mais rebelde  

 “Há uns anos 
queria ter 
caracóis 
à força!„ 

J
ani Gabriel aceitou sem 
hesitar o convite da 
L’Oréal Professionnel e 

da Elite Lisbon para mudar 
de look, dando ao seu cabelo 
liso um aspeto mais rebelde.
Tal como a maior parte das 
mulheres, a modelo, de 23 
anos, confessa que gostaria 

de ter o que não tem, ou seja, 
preferia ter caracóis em vez de 
um cabelo totalmente liso: “Há 
uns anos queria ter caracóis 
à força e lembro-me de que 
todos os dias acordava para 
pôr espuma e usava o difusor 
para fazer caracóis, mas nun-
ca dava! Até cheguei a dormir 

com tranças, mas nunca conse-
guia! [risos]” Depois de se 
entregar nas mãos da hair
stylist Susana Bravo, do Metro 
Studio, Jani Gabriel confes-
sou ter fi cado satisfeita com o 
resultado. “É um efeito com-
pletamente diferente. Agora 
tenho um ar mais wild, com 

volume e umas ondas”, disse a 
modelo, uma das fi guras pú-
blicas que aderiram à iniciati-
va “Só no Meu Cabeleireiro”, 
que tem por objetivo dar às 
portuguesas a possibilidade 
de se sentirem mais bonitas 
com uma ida ao cabeleireiro. ■

 Jani Gabriel 
esteve no 

Metro Studio, 
em Lisboa, 
a fazer uma 

mudança 
de visual 
a convite 
da L’Oréal 

Professionnel. 
Em baixo, 
com Joana 

Moreira  

fotos Artur Lourenço



AUGUSTO DE ATHAYDE 
morre aos 72 anos, vítima 
de insufi ciência cardíaca, 
e é recordado com carinho

O antigo secretário 
de Estado de Marcelo 

Caetano foi também gestor

 “Podíamos passar 
um dia a falar 

com ele e parecia 
que tinham passado 

15 minutos„ 
D. Isabel de Bragança

“É
mais um amigo nos-
so que está lá em 
cima.” D. Isabel de 
Bragança partilhou 
assim com a Lux a 

dor na despedida de Augusto 
de Athayde, que foi a enterrar, 
no passado dia 26, em Lisboa. 
O antigo secretário de Esta-
do dos Governos de Marcelo 
Caetano morreu aos 72 anos,
vítima de uma insuficiência 
cardíaca. Familiares e amigos 
despediram-se numa ceri-
mónia íntima e emotiva na 
Igreja das Mercês. “Era uma
pessoa extraordinária, muito 
culta, um diplomata. Podíamos 
passar um dia inteiro a falar 
com ele e parecia que tinham 
passado apenas 15 minutos”, 
continuou a duquesa, acres-
centando que o cavaleiro da 
Ordem de Malta estava “sem-
pre muito atento e preocupa-
do com o País, pois tinha alma 
de português”, concluiu. Mais 
do que português, tinha alma 
de açoriano, já que nasceu 
em Ponta Delgada e lá viveu 
durante muitos anos, como 

 Em cima, Augusto de Athayde, 
que era cavaleiro da Ordem 

de Malta, presidida pelo seu fi lho 
mais velho, Augusto Albuquerque 

de Athayde, à direita. 
Em baixo, o caixão, à saída 

da Igreja das Mercês, em Lisboa



explicou João Pedro Campos 
Henriques. “Tinha um grande 
respeito por essas raízes. Era 
uma pessoa de grande capaci-
dade intelectual. Bastante inte-
ressada em todos os aspetos”, 
salientou o empresário. Augusto 
de Athayde formou-se em Direi-
to na Universidade de Lisboa. 
Entrou para a política no Go-
verno de Marcelo Caetano, 
onde desempenhou os cargos 
de secretário de Estado da Ju-
ventude e Desportos e, depois, 
da Instrução e Cultura, do então 
ministro da Educação Veiga 
Simão. “Sofreu muito com o 
25 de abril”, partilhou João 
Pedro Campos Henriques. 
Nessa altura, mudou de vida 
e partiu para o Brasil, onde fez
o doutoramento em Direito 
Administrativo na Universida-
de Católica do Rio de Janeiro. 
Foi também no Brasil que 
entrou para o Grupo Espírito 
Santo, tendo regressado a 
Portugal na década de 80. Tinha 
três fi lhos. ■

À esquerda, os irmãos Diana e Miguel Polignac 
de Barros. Em cima, o comandante António 
Ricciardi, e Mota Amaral. À direita, Ricardo 
Salgado. Em baixo, D. Isabel e D. Duarte 

de Bragança, João Pedro Campos Henriques, 
e José Tomaz de Mello Breyner 

 “Era uma pessoa de grande 
capacidade intelectual, com 
grande respeito pelas raízes 

açorianas„ João Pedro Campos Henriques

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



Em cima, Sofi a Aparício, que ainda se lembra da primeira 
sessão de fotos que fez com Carlos Ramos, no início da sua 

carreira, e Leonor Poeiras com o fotógrafo. À esquerda, 
Carla Salgueiro com o namorado, Nuno Ribeiro

M
ais do que mode-
los das suas ses-
sões fotográfi cas, 
muitas das fi gu-
ras públicas que 

aparecem no livro “Carlos Ra-
mos 2013: Personal Works” são 
amigas do conceituado fotó-
grafo de moda. “É uma pes-
soa adorável, muito querida, 
irresistível. Sou, sem dúvida, 
muito mais bonita aos olhos 
dele”, começou por elogiar 
Sofia Aparício, que marcou 
presença, no passado dia 27, no 
lançamento do livro, em Lisboa.

Orgulhosa por fi gurar na obra 
estava Leonor Poeiras. “Acho 
que as fotografias dele são 
excecionais. Nunca me verão
nua numa revista. Mas posaria 
para o Carlos. Não tenho pro-
blemas com isso. Ele tem imen-
sos nus e são lindíssimos”, ad-
mitiu a apresentadora, que disse 
estar muito feliz com o seu novo 
desafi o na TVI, “Rising Star”. 
Para este novo livro, Carlos 
Ramos explicou que fez várias 
sessões fotográficas mais 
intimistas, sempre no intervalo 
de outros trabalhos. “A linha é 

Lançamento do livro 
“Carlos Ramos 2013: 

Personal Works” 
reúne fi guras públicas

“Nunca me 
verão nua numa 

revista. Mas 
posaria para o 

CARLOS„ Leonor Poeiras



À esquerda, 
Rita Ferro 
Rodrigues 
e Raquel

 Strada. Em cima, 
Carlos Ramos 

à conversa 
com Tó

 e Mi Romano. 
À direita,

Ana Carreteiro, 
e Rita Andrade, 
uma das fi guras 

públicas que 
aparecem 

fotografadas 
no livro “Carlos 
Ramos 2013: 

Personal Works”

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

serem coisas mais pessoais. 
É tudo feito em estúdio. E tudo 
mais calmo.” Rita Ferro Rodrigues 
é uma das admiradoras do seu 
trabalho e explicou que já registou 
com ele vários momentos impor-
tantes da sua vida, como a gravi-
dez da fi lha, Leonor, de 10 anos.
“Tive pena de não fotografar com
ele a gravidez do Eduardo”, 
admitiu. Mas disse logo que tem 
por hábito fotografar os fi lhos 
todos os dias com o iPhone: “Ain-
da que não saiba fotografar muito 
bem. Mas fotografo-os com os 

olhos.” Também Ana Carreteiro 
registou as suas gravidezes 
com sessões fotográficas de 
Carlos Ramos. “Sou fã do trabalho 
dele. É um grande amigo e um 
grande profi ssional. O melhor
entre os melhores. Acompanha-
-me há muitos anos. Na amizade 
e nos retratos que me vai fazendo. 
Desde fotografi as em solteira a 
retratos de família, a fotografi as 
dos meus fi lhos...”, explicou a 
jornalista. ■

 “Ele é uma pessoa adorável, 
irresistível. Sou, sem dúvida, muito 

mais bonita aos olhos dele„ Sofi a Aparício



Ex-deputada MARTA REBELO 
muda de visual e de profi ssão, 

trocando o Direito 
pela consultoria de imagem

“Faria uma lavagem 
ética [aos políticos], 

e depois iria à imagem 
propriamente dita„

 Em cima, Marta Rebelo com o namorado, Afonso Azevedo Neves, também jurista. E as fotos da mudança 
de visual, pois passou de morena a loira, a cor que diz que vai marcar a próxima tendência

M
arta Rebelo tornou-se 
conhecida pela sua 
passagem pela política, 

como deputada socialista. Por 
acréscimo, pelo seu papel 
enquanto jurista e assistente 
universitária. Mas nunca escon-
deu o seu gosto pela moda, que
agora a fez mudar de vida. “Sou
jurista de formação, e estive a 
advogar até há um mês, e agora 
tenho uma empresa de consul-

toria de imagem (Not a Wonder 
Woman) e uma loja que vai ter as-
sistência virtual”, adiantou Marta 
Rebelo, que acabou, na sequência
do seu novo trabalho, por fazer 
ela própria uma nova mudança
de visual. “Apaixonei-me por esta 
cor, que é a tendência da próxima 
estação, quando estava a tratar da
imagem de uma pessoa, num
salão. Ficou o bichinho durante 
uma semana, e decidi pôr cabelos 

à obra”, contou, entre gargalha-
das. A antiga deputada do PS, de 
36 anos, marcou presença, no dia
27, no lançamento do livro “Carlos 
Ramos 2013: Personal Works”, 
em Lisboa, e explicou o porquê 
desta mudança de vida. “A mu-
dança é uma busca pela felicida-
de, pelo bem-estar. Não estava 
insatisfeita com a minha vida. Mas 
tudo tem um tempo, e eu vivi as 
experiências daquele meio muito 

depressa. Nunca tive um perfi l 
retangular, mais conservador. 
Refi ro-me ao Direito, porque a po-
lítica é redonda, quadrada, o que 
der jeito”, ironizou, fi nalizando por 
partilhar a estratégia de imagem 
que aplicaria aos políticos. “A clas-
se política precisava de vários ba-
nhos, não só de imagem. Eu faria 
uma lavagem ética, e depois iria 
à imagem propriamente dita.” ■

fotos Tiago Frazão e Arquivo Lux



saúde

“O que é preocupante é que algumas 
pessoas sentem realmente receio daquilo 
que comem, podendo desencadear episódios 
de ‘ansiedade alimentar’„

D
.R

.

QUANDO COMER SE TORNA 
“ANSIEDADE ALIMENTAR”
Apesar de, nos últimos tempos, muitos portugue-
ses terem passado a levar o almoço de casa para 
o local de trabalho, muitos outros continuam a 
comer em restaurantes, bares e cafés. Para estes 
últimos, além da preocupação com o preço 
da refeição e a falta de tempo para a saborear,
existe algumas vezes um incómodo extra, que 
é o mero ato de comer. 
Atualmente, as pessoas têm acesso a uma quan-
tidade de informação quase ilimitada, nomeada-
mente sobre alimentação e saúde. Aliás, nunca 
se consumiu tanta informação sobre alimentos 
como agora. Porém, muitas vezes ela não é 
fi dedigna, o que pode criar alguma confusão 
sobre aquilo que se deve ou não comer. 
Segundo alguns ‘estudos’, supostamente científi -
cos, quase tudo o que colocamos no prato pode 
ser controverso e fazer mal à saúde. Ao nível 
alimentar, as pessoas podem sempre exprimir
algum tipo de preocupação, desde cuidados 
ambientais associados à produção alimentar 
sustentável até ao receio de engordar, de não 
ingerir os nutrientes essenciais, de adquirir algum 
alimento não-orgânico, com transgénicos, 
com hormonas ou com aditivos. A título de 
exemplo, mais recentemente surgiu a preo-
cupação da utilização de polifosfatos na con-
servação do bacalhau. Muitas vezes, procura-
-se seguir um determinado padrão alimentar, 
mais por uma questão de crença do que por 
fundamento científi co. Ouvimos falar na dieta 
do paleolítico, nas dietas detox ou na dieta do 
grupo sanguíneo, entre outras.

O que é preocupante é que algumas pessoas 
sentem realmente receio daquilo que comem, 
podendo desencadear episódios de ‘ansiedade 
alimentar’. Prova disso poderá ser o crescimento 
atual do mercado dos substitutos de refeição, 
como é o caso de batidos ou refeições desidra-
tadas, em que basta adicionar água e colocar 
no micro-ondas para serem reconstituídas. Deve-
mos reaprender a comer, usufruindo por comple-
to da refeição. A esse nível, começar a cozinhar 
ajuda bastante. Está demonstrado que comer 
fora de casa aumenta o risco de obesidade e 
hipertensão. As pessoas que cozinham têm uma 
alimentação melhor, sem se preocuparem muito. 
Um dos problemas em relação a algumas opções 
alimentares é que existem poucas pesquisas de 
longo prazo fi dedignas sobre o impacto de cada 
alimento ou constituinte na saúde, essenciais para 
tomar decisões fundamentadas. É por isso mesmo 
que vão surgindo tantas modas nas dietas. Não 
devemos esquecer-nos de que ingerimos vários 
alimentos e não nutrientes isolados. 
Em suma, é compreensível que surjam algumas 
dúvidas sobre o que devemos ou não comer. 
Nesses casos, o ideal é procurar um nutricionis-
ta, que tem por obrigação ‘fi ltrar’ o manancial 
de informação disponível, extraindo o que é 
coerente e com sustentação científi ca. As ciên-
cias da nutrição têm evoluído imenso nos últimos 
anos, mas devemos distingui-las das ‘crenças’ 
da nutrição, que infelizmente estão patentes 
em diversas áreas. 
Um bom princípio seria o de optar por alimentos 
que a sua avó reconhecesse como comida. 
Coma bem e desfrute da sua refeição, sem stress!

Cláudio Rodrigues
Nutricionista 
Clínica de Nutrição 
de Lisboa e do Porto

lisboa@nutricionista.com 
www.nutricionista.com



citações

“O que Passos Coelho mostrou aos portugueses 
é que se voltar a ser eleito e a ter oportunidade 
de formar governo, Miguel Relvas será, de novo, 
um dos homens a quem entregará os destinos do País. 
E só deixar essa ideia pairar já é um erro” 
Editorial, sobre a escolha de Miguel Relvas para encabeçar a lista ao Conselho Nacional, in Sábado

“A prostituição não pode ser uma profi ssão” 
Edite Estrela, sobre proposta do Parlamento Europeu para criminalizar a compra de sexo, in Jornal i 

Não há como falhar 
‘dentro’ para ser 
reconhecido lá ‘fora’... 
Só tenho, de facto, uma dúvida: 
será que Lagarde terá 
lido uma boa tradução 
da carta de demissão 
de Vítor Gaspar?!„ 
Helena Sacadura Cabral in Fio de Prumo

“O problema [de Fernando 
Tordo] foi ter feito uma ligação 
directa entre a actuação 
do Governo e a necessidade 
de emigrar, como se até os 
insucessos de um músico, 
profi ssional liberal por defi nição, 
fossem responsabilidade 
de Pedro Passos Coelho” 
João Miguel Tavares in Público

“Relvas é demasiado 
‘deles’, sabe demasiado 
‘deles’, para ser posto 
à margem sem efeitos 
perversos, em particular 
para Passos Coelho, 
que ele ajudou a ‘fazer’” 
Pacheco Pereira in Sábado 

“Estive nove anos 
ao lado do Pedro, 
foi uma relação 
muito feliz, em que fomos 
muitos amigos e cúmplices, 
mas tivemos as nossas 
discussões e problemas, 
como qualquer casal. 
Soubemos lidar 
com isso de maneira 
a não nos expormos” 
Cláudia Vieira, sobre o fi m da relação com Pedro Teixeira, 
in Tabu

“Se deixar de ter tempo para a minha família, torno-me infeliz. 
Sou ambiciosa, adoro o meu trabalho, mas gosto ainda 
mais da minha família” 
Fátima Lopes in Correio da Manhã TV

“Se a nomeação de [Vítor] Gaspar para o departamento 
de Assuntos Orçamentais do FMI não é uma recompensa, 
parece” 
José Sócrates in RTP1

“A Ana Leal queixou-se de mim, não me deu conhecimento 
de que o tinha feito nem de que queixa era. Durante três 
semanas vivi na ignorância, sem me poder defender 
atempadamente e a ser triturada internamente na redação. 
Isto é revoltante” 
Judite Sousa in Notícias TV

“As mulheres querem glúteos como os meus” 
Raquel Henriques in Correio da Manhã

“Antes pobrezinho em Lisboa do que rico em Estocolmo” 
Nicolau Breyner in Revista/Expresso

“Há políticos que passam 
de um Carnaval para o outro” 
Fernando Sarzedas, artista e construtor dos bonecos 
do Carnaval de Torres Vedras, in Expresso

“Quando as coisas não 
nos corriam bem, 
era terrível sair [das Antas]. 
Os adeptos do FC Porto 
exigem que se ganhe” 
Costinha in Sábado

“Nunca tivemos apoios, 
nunca os pedimos. 
Arte é independência! 
Não nos queixamos, 
trabalhamos. 
Não fazemos birras, 
agimos. Nunca contámos 
com qualquer tipo 
de benesse ou ajuste directo, 
nem com homenagens 
ou facilitismo 
dos poderosos. Nunca 
tocámos para partidos 
e sempre nos mantivemos 
longe da política” 
Fernando Ribeiro, vocalista dos Moonspell,
sobre a ida de Fernando Tordo para o Brasil, in oladolunar

“Algumas reações à escolha 
de Francisco Assis para a lista 
do PS mostram o atavismo 
do partido. Parece que andavam
à procura de alguém da ala 
esquerda. Mas qual ala esquerda? 
A da Aula Magna?” 
Ricardo Costa in Expresso

“Óscar de melhor fi lme para ‘12 Anos Escravo’. 
Ainda não vi, mas se é sobre os portugueses, 
são muito mais que 12 anos” 
Nilton in Facebook

 
“Todos os homens portugueses, que continuam a ser 
os mais gazeteiros da Europa, deviam fazer um estágio 
semanal enquanto “dona de casa” da sua própria casa. 
Era para abrir a pestana, para perceberem que não há elfos 
a secar camisas, para compreenderem que andam 
a exigir o impossível à Maria“ 
Henrique Raposo in Expresso

“O PSD, coitado, tem feito 
os possíveis para melhorar 
o País, e com muito êxito. 

Mas as pessoas (…) 
resolveram regredir. 

Se o País não tivesse pessoas, 
os problemas de Portugal 

estavam resolvidos„
Ricardo Araújo Pereira in Visão



A BUSCA DA DIFERENÇA
Você sabe exatamente onde está agora? 
Está numa cidade, juntamente com muita 
gente, e neste momento existe uma grande 
possibilidade de várias pessoas abrigarem 
nos seus corações as mesmas esperanças 
e desesperanças que você abriga.
Vamos adiante: você é um pontinho 
microscópico na superfície de uma bola. 
Esta bola gira em torno de outra, que por 
sua vez está localizada num cantinho de 
uma galáxia, juntamente com milhões 
de bolas semelhantes. 
Esta galáxia faz parte de algo chamado 
Universo, cheio de gigantescos aglomerados 
estelares. Ninguém sabe exatamente onde 
começa e onde termina aquilo a que se 
chama Universo.
Mesmo assim, você é o máximo; luta, 
esforça-se, tenta melhorar, tem sonhos, 
fi ca alegre ou triste por causa do amor. 
Se você não estivesse vivo, algo faltaria. 
A seguir, algumas histórias sobre o nosso 
direito de sermos únicos. 

A ÁRVORE GIGANTESCA
Um carpinteiro e os seus auxiliares 
viajavam pela província de Qi, em busca de 
material para construção. Viram uma árvore 
gigantesca. Cinco homens de mãos dadas 
não conseguiam abraçá-la e o seu topo 
era tão alto que quase tocava nas nuvens. 
– Não vamos perder o nosso tempo com 

esta árvore – disse o mestre carpinteiro. 
– Para a cortar, demoraremos muito. Se 
quisermos fazer um barco, ele afundará,  
tão pesado é o seu tronco. Se resolvermos 
usá-la para a estrutura de um teto, as 
paredes terão de ser exageradamente 
resistentes.
O grupo seguiu adiante. Um dos aprendizes 
comentou: 
– É uma árvore tão grande e não serve 
para nada! 
– Está enganado – disse o mestre carpinteiro.
– Ela seguiu o seu destino à sua maneira. 
Se fosse igual às outras, já a teríamos cortado. 
Como teve a coragem de ser diferente, 
permanecerá viva e forte por muito tempo.
 
QUERO SER UM ANJO
O abade João Pequeno pensou: “Estou 
cansado de ser um homem como os outros. 
Preciso de ser igual aos anjos, que nada 
fazem e vivem contemplando a glória 
de Deus.” Naquela noite, abandonou 
o mosteiro de Sceta e foi para o deserto.
Uma semana depois, voltou para o convento. 
O irmão porteiro ouviu-o bater à porta 
e perguntou quem era.
– Sou o abade João – respondeu. – Estou 
com fome.
– Não pode ser – disse o irmão porteiro. – 
O abade João está no deserto, a transfor-
mar-se em anjo. Já não sente fome e não 
precisa de trabalhar para se sustentar.

– Perdoa o meu orgulho – respondeu o abade 
João. – Os anjos ajudam a humanidade. 
É esse o trabalho deles, e por isso não 
precisam de comer, apenas de contemplar. 
Mas eu sou um homem. A única maneira 
de contemplar essa mesma glória é fazendo 
o que os anjos fazem, ajudando o meu 
próximo. O jejum não adianta nada.”
Ouvindo o gesto de humildade, o irmão 
porteiro abriu-lhe a porta do convento.

QUAL O MELHOR EXEMPLO?
Perguntaram a Dov Beer, de Mezeritch:
– Qual o melhor exemplo a seguir? O dos 
homens piedosos, que dedicam a sua vida 
a Deus sem perguntar porquê ou o dos 
homens cultos, que procuram entender a 
vontade do Altíssimo?
– O melhor exemplo é o da criança – 
respondeu Dov Beer. 
– A criança não sabe nada. Ainda não 
aprendeu o que é a vida! – foi o comentário 
geral. 
– Estão muito enganados, porque ela possui 
quatro qualidades que nunca devíamos 
esquecer. Está sempre alegre sem razão. 
Está sempre ocupada. Quando deseja 
qualquer coisa, sabe exigi-la com insistência
e determinação. E, fi nalmente, consegue 
parar de chorar muito depressa.

paulo coelho
Ru

i M
or

en
o

www.paulocoelhoblog.com

“A criança possui quatro qualidades que nunca 
devíamos esquecer. Está sempre alegre sem razão. 
Está sempre ocupada. Quando deseja qualquer coisa, 
sabe exigi-la com insistência e determinação. E, 
fi nalmente, consegue parar de chorar muito depressa„



Principais categorias dos Óscares 
foram para “Gravidade”, “12 Anos Escravo”, 

“Blue Jasmine” e “O Clube de Dallas”

“Mãe, mulher e fi lhos são quem quero 
deixar mais orgulhosos„ Matthew McConaughey 

À esquerda, Matthew McConaughey, que emagreceu 20 kg para interpretar 
o protagonista de “O Clube de Dallas”. Em cima, Jared Leto, e Lupita Nyong’o, 

que conquistaram as estatuetas de melhores atores secundários. 
Em baixo, o realizador Alfonso Cuarón, de “Gravidade”, e Brad Pitt com Steve 

McQueen, produtor e realizador, respetivamente, de “12 Anos Escravo”

“H
á três coisas de que
preciso no meu 
dia-a-dia: algo 
para me orientar, 
que é Deus; algo 

que ambicionar (o meu pai deve 
estar lá em cima a dançar), agra-
deço à minha mãe, à minha 
mulher e aos meus fi lhos – vocês 
são as pessoas que quero deixar 
mais orgulhosas; e a outra é um 
herói para me inspirar, que sou 
sempre eu daqui a dez anos.” 



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

Em cima, uma panorâmica do Dolby Theater,
 em Los Angeles, os vencedores das categorias 

de atores, Matthew McConaughey, Cate Blanchett, 
Lupita Nyong’o e Jared Leto, e Cate Blanchett 

conquistou o Óscar de Melhor Atriz

 “Não me sai da cabeça que tanta 
alegria se deve a tanto sofrimento 

de outra pessoa„ 
Lupita Nyong’o, que interpretou o papel de uma escrava

O discurso de Matthew Mc-
Conaughey foi dos mais emo-
cionantes da noite. O ator con-
quistou o seu primeiro Óscar, 
neste caso o de Melhor Ator, 
pelo seu papel em “O Clube 
de Dallas”. O mesmo fi lme, de 
Jean-Marc Vallée, deu o Óscar 
de Melhor Ator Secundário a 
Jared Leto. Ainda assim, a longa-
-metragem “Gravidade” foi a 
que conquistou mais estatuetas 
(sete), sendo a mais relevante a 

de Melhor Realizador, entregue a 
Alfonso Cuarón. Mas, nem por isso 
arrecadou o prémio de Melhor 
Filme, atribuído a “12 Anos Escra-
vo”, com o qual também Lupita 
Nyong’o arrecadou a estatueta 
de Melhor Atriz Secundária. Já o
Óscar de Melhor Atriz fi cou nas 
mãos de Cate Blanchett, pelo 
desempenho em “Blue Jasmi-
ne”, de Woody Allen. ■



PENÉLOPE CRUZ, CATE BLANCHETT, LUPITA NYONG’O, 
NAOMI WATTS, CAMILA ALVES e ANGELINA JOLIE

Tons claros e românticos em noite de Óscares

Em cima, Penélope Cruz, de 39 anos, num modelo assimétrico Giambattista Valli Couture, Cate Blanchett, 
de 44, com um vestido Armani Privé, e a encantadora Lupita Nyong’o, de 31, num modelo Prada azul-pálido



N
em só de cores fortes 
vive a sensualidade 
da passadeira verme-
lha nos Óscares. Este 
ano, em Hollywood, 

as cores pastel e os tons nude 
ditaram as regras e arrebataram 
aplausos. A espanhola Penélope
Cruz escolheu um modelo assi-
métrico rosa-pálido de Giambat-
tista Valli com uma faixa preta. 

Cate Blanchett, que conquis-
tou o Óscar de Melhor Atriz pela 
interpretação em “Blue Jasmine”, 
brilhou num magnífico nude 
Armani Privé bordado a pedraria. 
Lupita Nyong’o, cuja interpreta-
ção em “12 Anos Escravo” lhe 
valeu o Óscar de Melhor Atriz 
Secundária, arrasou num mag-
nífi co vestido Prada esvoaçante 
azul-pálido e com decote em V. 

Por seu lado, Naomi Watts 
preferiu o brilho de um vestido 
branco Calvin Klein Collection. 
A morena Camila Alves seduziu 
num modelo rosa-pálido de 
Gabriela Cadena. E, por fim  
o brilho irrepreensível de Ange-
lina Jolie num vestido nude de 
Elie Saab. ■

Aos 45 anos, Naomi Watts 
revelou toda a sua elegância 

num vestido justo branco 
Calvin Klein. A brasileira 

Camila Alves, de 32 anos, 
preferiu um modelo rosa-

-pálido de Gabriela Cadena. 
Angelina Jolie, de 38 anos, 

brilhou na passadeira vermelha 
dos Óscares com um vestido 

nude do libanês Elie Saab
 texto Evelise Moutinho (evelisemoutinho@lux.

masemba.com)  fotos Lusa e Reuters



 AMY ADAMS, EMMA WATSON, JENNIFER LAWRENCE, 
JULIA ROBERTS, SANDRA BULLOCK e CHARLIZE THERON

 A elegância veste-se de azul, preto e encarnado

Amy Adams, de 39 anos, escolheu um cai-cai Gucci que lhe assentava na perfeição. Emma Watson, de 23, surgiu muito 
sexy num cintilante modelo de Vera Wang. Jennifer Lawrence, também de 23, seduziu num encarnado Christian Dior 



F
iéis às cores fortes (azul, 
preto e encarnado), as 
divas de Hollywood 
não desiludiram na pas-
sadeira vermelha dos 

Óscares 2014. Amy Adams estava 
deslumbrante num modelo cai-cai 
navy com cintura peplum Gucci. 
Emma Watson, que já não é a 
adolescente de “Harry Potter”, 
revelou as suas curvas num 
cintilante vestido preto de Vera 

Wang. Jennifer Lawrence, que 
voltou a cair desta vez na passa-
deira vermelha, deslumbrou num 
vestido encarnado cai-cai com 
cintura peplum Christian Dior 
Couture. Julia Roberts, nomea-
da para o Óscar de Melhor Atriz 
Secundária, seguiu as tendên-
cias e brilhou num modelo pre-
to com cintura peplum em renda 
de Givenchy. Sandra Bullock, 
também nomeada para Melhor 

Atriz, preferiu um modelo cai-
-cai em cetim azul-marinho com 
decote torcido, que marcou 
a diferença, e cauda de Alexan-
der McQueen. A elegância de 
Charlize Theron manifestou-se 
num vestido preto de Christian 
Dior, ligeiramente em estilo 
sereia, com cauda transparente 
e alças invisíveis. ■

Aos 46 anos, Julia Roberts, 
nomeada para Melhor 

Atriz Secundária, encantou 
num modelo Givenchy 
com cintura peplum. 

Sandra Bullock, de 49, 
deslumbrou num modelo 

navy Alexander McQueen. 
Charlize Theron, 

de 38, seduziu num vestido 
preto com a assinatura 

de Christian Dior
 texto Evelise Moutinho (evelisemoutinho@lux.

masemba.com)  fotos Lusa e Reuters



PORTIA DE ROSSI não escondeu o seu 
orgulho na mulher, que animou a plateia

 ELLEN DEGENERES, estrela 
na noite dos Óscares

Portia de Rossi surgiu 
elegante, com um modelo 
cor de marfi m de Naeem 

Khan. Durante o espetáculo, 
Ellen pediu pizzas 

para a plateia. 
O entregador, que levou 
€700 de gorjeta para 

casa, pensava que as pizzas 
eram para a produção 

“A
lguém tem dinhei-
ro? Eu não tenho.
Sandy [Bullock],
será que podes 
dar uma gorjeta

aqui ao rapaz?” A meio da 
gala dos Óscares, Ellen DeGe-
neres surpreendeu a plateia
com a entrada de um entrega-
dor de pizzas, e depressa pôs 

Brad Pitt a distribuir pratos de 
plástico e começou a dar fa-
tias a alguns dos presentes. 
A apresentadora foi a estrela da 
noite, ao provocar gargalhadas 
com os seus momentos de hu-
mor. “O trabalho que vocês fi ze-
ram é incrível. Pesquisei e os no-
meados de hoje já fi zeram 1400 
fi lmes. Entre todos, já frequenta-

ram seis anos de universidade”, 
brincou. Além das piadas, Ellen 
DeGeneres mobilizou várias es-
trelas de Hollywood para tirarem 
selfi es com ela. “Quero bater o 
record da foto mais ‘retwittada‘ 
da História”, disse, enquanto 
reunia vários atores à sua volta 
para uma foto tirada com o seu 
telemóvel. Um dia depois, a 



 Além das suas piadas habituais, Ellen tirou selfi es com várias estrelas. 
A apresentadora foi a escolha da Academia depois da controversa 

prestação de Seth MacFarlane, no ano passado 

 Selfi e do show foi 
a mais partilhada 

de sempre. 
A Samsung vai 

doar três milhões 
para benefi cência

foto assim obtida já tinha sido 
partilhada no Twitter por três 
milhões de utilizadores. Como 
resposta, a Samsung, cujo tele-
móvel Galaxy fora usado para 
captar o momento, num genial 
golpe publicitário, já anunciou 
que vai doar através de Ellen um 
dólar por cada partilha da 
foto (cerca de 2,18 milhões de 

euros). “Decidi dar metade do 
valor ao St. Jude’s Children’s 
Hospital e a outra metade à 
Humane Society of the United 
States”, disse a apresentado-
ra e atriz, no dia seguinte, no 
seu talkshow, em que todos 
os elementos da plateia foram 
presenteados com um modelo 
daquele telemóvel. Na gala dos 

Óscares, a sua mulher, Portia 
de Rossi, era uma das mais di-
vertidas. Casadas desde 2008, 
a atriz australiana disse que El-
len não tinha partilhado com ela 
as surpresas da noite, mas na 
passadeira vermelha afi rmou que 
o show seria fantástico. ■

texto Vanessa Barros Cruz (vanessacruz@lux.
masemba.com) fotos Getty Images, Lusa e Reuters



Em cima, Harrison Ford e Calista Flockhart. 
Em baixo, Pharrell Williams com a mulher, 
Helen Lasichanh, Amy Adams com o noivo, 

Darren Le Gallo, e o casal Bono e Ali Hewson

 Casais famosos 
apaixonados na cerimónia 
de entrega dos Óscares

Romance 
e cumplicidade 
na passadeira 

vermelha 



Elsa Pataky, grávida de 
oito meses de gémeos, 

acompanhou Chris 
Hemsworth. Matthew 

McConaughey e Camila 
Alves festejaram o 

triunfo do ator. Brad Pitt 
e Angelina Jolie, e Don 
Gummer e Meryl Streep

Meryl Streep 
e Don Gummer 
estão casados 

e felizes 
há 36 anos

O
Dolby Theatre de 
Los Angeles serviu 
de palco não só para 
a entrega dos princi-
pais prémios da séti-

ma arte, como para um desfi le 
de casais apaixonados. Meryl 
Streep, nomeada para os 
Óscares pela 18.ª vez, prova 
que é possível romper com o 
preconceito de que as estrelas 
não conseguem manter relacio-
namentos longos e surgiu ao 
lado do marido, Don Gummer, 
com quem está casada desde 
1978. Outros casos de longevida-
de são protagonizados por Bono 
e Ali Hewson, juntos desde 1976, 
e por Harrison Ford e Calista 
Flockhart, que celebram 11 anos 

de união. Os supermediáticos 
Brad Pitt e Angelina Jolie, apai-
xonados desde 2005, voltaram a 
encantar os milhões de fãs que 
têm espalhados pelo mundo e 
distribuíram sorrisos cúmplices ao 
longo da passadeira vermelha. 
O vencedor do Óscar de Melhor 
Ator, Matthew McConaughey, 
é sempre um dos mais carinho-
sos com a mulher, a modelo 
brasileira Camila Alves, e foi 
com ela que festejou a conquis-
ta do galardão. Muito amorosos 
também se mostraram o ator 
Chris Hems worth e a mulher, 
Elsa Pataky. A atriz espanhola 
está grávida de oito meses de 
gémeos, mas fez questão de 
acompanhar o marido à entre-

ga de prémios. Amy Adams e 
Darren Le Gallo também cati-
varam os fotógrafos, especial-
mente quando a atriz trocou 
gestos ternurentos com o noi-
vo, com quem tem uma fi lha de 
3 anos. Quem também se 
destacou na passadeira ver-
melha foram Pharrell Williams 
e Helen Lasichanh, casados há 
apenas quatro meses. O casal, 
que mantém uma relação de 
longa data, surpreendeu pela 
criativa escolha da roupa: ele 
optou por um fato com calções 
e a modelo trocou o tradicional 
vestido de gala por um elegante 
fato preto e branco. ■

texto Vasco Pereira (vascopereira@lux.masemba.com)
fotos Getty Images, Lusa e Reuters
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MARIA JOÃO 
BASTOS deslumbra 

na cerimónia 
de entrega dos 

Film Independent 
Spirit Awards, 

ao lado de estrelas 
de Hollywood 

 “Recebi 
vários 

elogios ao 
meu vestido„

À esquerda, o mediático 
casal de atores Angelina Jolie

 e Brad Pitt. Maria João Bastos 
elegeu uma criação de Filipe 
Faísca, joias Piaget e sapatos 

Louboutin para levar ao evento



M 
aria João Bastos 
desfi lou na pas-
sadeira verme-
lha dos F i lm 
Independent 

Spirit Awards, em Los Angeles, 
onde dividiu as atenções com 
algumas das maiores celebrida-
des de Hollywood, como Keanu 
Reeves e Cate Blanchett. A atriz 
representou Portugal enquanto 
embaixadora da Piaget, um dos 
patrocinadores do evento, e 
teve a oportunidade de trocar 
experiências com os colegas 
americanos: “É um evento 

Em cima, a atriz portuguesa 
e Keanu Reeves, 

com quem conviveu 
durante o jantar. 

À direita, Cate Blanchett, 
também premiada 

nos Film Independent Spirit 
Awards como Melhor Atriz

 “Quem 
mais gostei 
de conhecer 

foi a Cate 
Blanchett„ 



com uma grande dimensão e 
importância nos Estados Unidos. 
Ter a oportunidade de conhecer 
e conversar com algumas das 
pessoas que estão presentes na 
cerimónia é claramente muito 
importante. Quem mais gostei 
de conhecer foi a Cate Blan-
chett, que, além de ser uma 
das minhas atrizes preferidas, 
é uma pessoa muito simpática, 
de uma beleza e simplicidade 
estonteantes”, confessou
à Lux. O vestido que Maria
João Bastos elegeu para esta 
gala fez sucesso entre os 
convidados: “Num evento 
destes e, nesta altura, em Los 
Angeles [devido aos Ósca-
res], todas as conversas giram 
à volta do cinema, mas rece-
bi vários elogios ao meu ves-
tido [risos], e foi com muito 
orgulho que disse que era de 

um criador português, o Filipe 
Faísca”. A atriz portuguesa teve 
a honra de partilhar a mesa 
com muitas caras conhecidas: 
“Eu, o Keanu Reeves e outros 
atores e atrizes, como Kristen 
Bell e Angela Basset, estávamos 
sentados na mesa de Philippe 
Léopold-Metzger, o presidente 
da Piaget, que é um senhor 
muito divertido. Foi um jantar 
muito animado e eles são todos 
muito simpáticos. Gostei parti-
cularmente de conhecer e con-
versar com o Keanu Reeves: 
sempre admirei o seu trabalho, 
e ele foi muito simpático comi-
go.” Maria João Bastos viajou 
de propósito para o evento, 
mas aproveitou para “ficar 
mais um tempo e fazer umas 
férias”. ■

 À esquerda, Maria João Bastos acompanhada 
por Philippe Léopold-Metzger, presidente da Piaget. 

Em baixo, Matthew McConaughey, vencedor na categoria 
de Melhor Ator, e a mulher, a brasileira Camila Alves

 “Gostei de conversar com o Keanu: 
sempre admirei o seu trabalho,

e ele foi muito simpático comigo„

texto Vasco Pereira (vascopereira@lux.masemba.com)  
fotos Getty Images e D.R.



M
anuel Maria Carrilho gritava: 
“Eu mato-vos!” Chamava-
-lhes nomes ofensivos. A 
senhora afastou-se dele e 
parecia que o marido tentava 

acalmar o antigo político, mas este, ao vê-la 
agarrar no telemóvel, dirigiu-se a ela, 
puxou-lhe os cabelos e começou a aper-
tar-lhe o pescoço. Só a largou quando foi 
puxado pelo marido, que é mais alto do 
que ele. Continuou a chamar-lhe nomes. 
A polícia chegou pouco depois, mas Ma-
nuel Maria Carrilho já se tinha ido embora. 
Esta é a versão dos acontecimentos de uma 
testemunha que diz ter assistido ao desen-
tendimento entre um casal amigo de Bárbara 
Guimarães e o seu ex-marido, na tarde do 

passado dia 1, no Amoreiras Shopping Cen-
ter, em Lisboa. “Toda a gente à volta, na 
zona das caixas do Pão de Açúcar, parou 
para ver o que se passava. Ele parecia estar 
transtornado”, continuou a mesma pessoa, 
que não quis ser identifi cada. Contactado 
pela Lux, Carrilho desmentiu esta descrição 
dos acontecimentos: “Não quero comentar 
isso. Posso apenas dizer que me limitei a 
responder a insultos. Participações, qual-
quer pessoa pode fazer…” A Lux apurou, 
contudo, junto de fonte policial, que, após 
fazer um auto de notícia no local, o casal 
se dirigiu à esquadra da Polícia de Segu-
rança Pública (PSP) de Campo de Ourique, 
onde formalizou a queixa por “agressões 
físicas, ameaças e injúrias”. De imediato, 

Amigos da 
apresentadora fazem 

queixa na polícia 
por agressões físicas, 
ameaças e injúrias

CARRILHO 
acusado 

de ameaçar 
de morte 

casal amigo 
de BÁRBARA 
GUIMARÃES

Antigo político 
desmente, explicando 

que se limitou a 
responder a insultos

 Em baixo, o comprovativo 
da queixa contra Manuel Maria 

Carrilho apresentada na esquadra 
da PSP de Campo de Ourique 
por um casal amigo de Bárbara 
Guimarães, que já seguiu para 
a divisão da PSP do Calvário



as autoridades notifi caram a administração 
do centro comercial para “preservar as ima-
gens registadas no local pelo sistema de 
videovigilância”. À Lux, um responsável do 
shopping reconheceu ter “conhecimento 
de um desentendimento entre clientes no 
sábado à tarde”, e continuou: “A ocorrên-
cia foi reportada por uma das partes en-
volvidas às autoridades competentes. (…) 
As imagens de segurança do Centro estão 
protegidas ao abrigo da lei, sendo ape-
nas cedidas às autoridades.” Contactada 
pela Lux, a assessoria de Bárbara Guimarães 
não quis comentar o assunto, recusando-se 
também a divulgar a identidade dos impli-
cados, alegando receio de “retaliações”. 
Este é mais um escândalo que envolve 
Manuel Maria Carrilho, de 62 anos, e pessoas 
próximas de Bárbara Guimarães, de 40. 
Desde que se separaram, em outubro 
passado, os dois viram-se numa espiral de 
polémicas acompanhadas pela imprensa, 
com queixas de violência doméstica de am-
bas as partes. Na sequência do processo 
interposto pela apresentadora da SIC, o 
Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa 
constituiu Carrilho como arguido e proibiu-o 
de contactar a ex-mulher, sustentando a 
medida com a “suspeita de prática, por parte 
deste arguido, de crime de violência 
doméstica”. “Urge pôr termo a este perigo”, 
lê-se no despacho, a que o jornal Público 
teve acesso. A única exceção prevista nesta 
medida de coação são as ocasiões em que 
Carrilho tem de levar ou ir buscar os dois 
fi lhos (Dinis Maria, de 10 anos, e Carlota, de 3) 
a casa de Bárbara ou tratar de qualquer 
assunto relativo ao cumprimento das respon-
sabilidades parentais estabelecidas aquando 
do divórcio, assinado a 7 de novembro pas-
sado. Quando abordado, na altura, pela 
Lux, o antigo ministro da Cultura limitou-se 
a dizer que tal decisão não afetaria a sua vida. 
“Nada vai mudar. O despacho salvaguarda 
tudo. (…) Proíbe uma coisa que nunca acon-
teceu. (…) Não falo com a Bárbara desde 
outubro, e desde novembro que a vida com 
os meus fi lhos é completamente normal. 
À exceção das questões sobre os nossos 
fi lhos, nunca houve qualquer contacto”, 
explicou Carrilho. Aquando da separação, 
veio a público que Bárbara Guimarães se 
queixara às autoridades de constantes 
agressões físicas e chantagem psicológica, 
praticada nos últimos meses de relação, 
acusações que o antigo professor sempre 
negou, respondendo com outra queixa de 
violência, já que lhe fora interdita a entrada 
na morada familiar. Carrilho enfrenta agora 
novo processo por agressões, injúrias e 
ameaças, desta vez a amigos da ex-mulher. ■

 A discussão entre Manuel Maria Carrilho e os amigos de Bárbara Guimarães 
ocorreu no Amoreiras Shopping Center, junto ao Pão de Açúcar.

 Os fi lhos do casal estavam a passar o fi m de semana com a apresentadora

Testemunha conta que o antigo ministro apertou 
o pescoço da amiga da ex-mulher. Ele nega

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



 O apresentador e a atriz puseram 
um ponto fi nal na relação, menos de 

um ano depois de se terem reconciliado

 JOÃO MANZARRA 
e JESSICA ATHAYDE 

novamente separados
 À esquerda, a capa da Lux em abril de 2013, quando Jessica Athayde 

e João Manzarra, ambos agora com 28 anos, se separaram pela primeira vez. 
Um mês depois, o amor falou mais alto e a atriz e o apresentador 

reconciliaram-se e festejaram com uma viagem à Madeira



C
hegou ao fi m o namo-
ro entre João Manzar-
ra e Jessica Athayde. 
A Lux sabe que o 
apresentador do pro-

grama “Vale Tudo”, da SIC, e a 
atriz decidiram seguir caminhos 
diferentes, depois de uma longa 
relação marcada por altos e 
baixos. A rutura é recente e só 
os amigos mais próximos conhe-
cem a decisão, tomada a dois e 
de forma serena. Esta não é a 
primeira vez que João e Jessica 
Athayde se separam. Em abril 
do ano passado, a Lux anun-
ciou, em exclusivo, a primeira 
separação do casal, numa altu-
ra em que o namoro durava há 
cerca de dois anos e meio. 
Nessa época, a atriz saiu de casa 
e foi viver sozinha, mas o amor 
falou mais alto. Um mês depois, 
os dois voltaram para os braços 
um do outro, festejando a oca-
sião com uns dias de descanso 
na Madeira. A reconcilia-
ção durou menos de um ano. 
Durante este período, o apre-
sentador da SIC e a atriz man-
tiveram uma postura ainda 
mais reservada do que o habi-
tual. Por exemplo, nunca mais 
surgiram juntos em público, 
optando sempre por marcar 
presença em eventos distintos. 
Contactada pela Lux, a Glam, 
agência que representa João 
Manzarra, explica que o apre-
sentador não quer fazer comen-
tários sobre a sua vida privada. 
Postura semelhante à de 
Jessica Athayde, que, através 
da L’Agence, diz que não vai 
prestar declarações. O apre-
sentador e a atriz, ambos 
de 28 anos, estão por isso 
novamente solteiros, depois de 
cerca de três anos e meio de 
namoro. É mais uma nova 
fase na vida de ambos que, 

As imagens que a Lux 
publicou em maio, de 

um passeio numa praia 
da Linha de Cascais, 

mostravam a reconciliação 
entre a atriz e o 

apresentador da SIC
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As imagens que a Lux 
publicou em maio, de 

um passeio numa praia 
da Linha de Cascais, 

mostravam a reconciliação 
entre a atriz e o 

apresentador da SIC

 O apresentador 
e a atriz, ambos 

de 28 anos, 
começaram 
a namorar 
em 2010



A atriz e o apresentador  
começaram a namorar 
no fi nal de 2010, mas 

só assumiram a relação 
durante a cerimónia 

de entrega dos Globos 
de Ouro, em maio de 2011

 Jessica e João 
não quiseram 

falar sobre 
a separação

para já, estão completamente 
dedicados ao trabalho. João 
Manzarra conduz o progra-
ma “Vale Tudo”, na SIC, aos 
domingos à noite, e está tam-
bém a gravar uma nova série 
em Cabo Verde, com César 
Mourão e Rui Unas. Jessica, por 
seu lado, está já a preparar o seu 
regresso à televisão, com uma 
personagem de peso: “Vai ser 
provavelmente o maior desa-
fio que já tive!”, escreveu a 
atriz no seu blog, Jessy James. 
O comentário foi feito poucos 
dias depois de regressar de umas 
miniférias em Londres com Inês 
Castel-Branco e outra amiga, 
um presente que recebeu pelo 
seu 28.º aniversário. Por altura 
da viagem, a 8 e 9 de feverei-
ro, a relação de Jessica e João 
já teria terminado. Está assim 
fechado mais um ciclo de um 
namoro que, em 2010, jun-
tou dois dos mais promissores 
talentos da televisão portugue-
sa. A relação foi mantida em 
segredo durante vários meses, 
embora corressem abundantes 
rumores. Só em maio de 2011, 
na cerimónia de entrega dos 
Globos de Ouro, é que o apre-
sentador e a atriz decidiram 
assumir publicamente o 
namoro. No entanto, apesar de 
terem revelado a relação que os 
unia, foram sempre muito con-
tidos e discretos no que toca 
à vida pessoal. Agora, sabe-
-se que a relação não sobrevi-
veu ao desgaste e terminou tal 
como tinha começado: discre-
tamente. ■

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



antena lux

Karl Lagerfeld
TRANSFORMA PASSERELE EM SUPERMERCADO
Inovadores, os desfi les do estilista da casa Chanel são dos mais 
aguardados na Semana da Moda de Paris, não só pelos modelos que 
apresenta como pelos cenários que concebe para os desfi les. Nesta 
coleção, Lagerfeld simulou no Grand Palais uma cena do quotidiano, 
em que o dia de trabalho termina com uma ida ao supermercado. 
O estilista (na imagem com Cara Delevingne) montou corredores e 
as manequins desfi laram as suas criaçõe s enquanto ‘faziam compras’.

Scarlett 
Johansson

GRÁVIDA DE 
CINCO MESES

A atriz, de 29 anos, vive 
momentos de felicidade 

ao lado do jornalista francês 
Romain Duriac, de 31. 

De acordo com a revista 
People, Scarlett está grávida
de cinco meses. A chegada

do primeiro fi lho do casal 
vem completar a vida de 

Scarlett e Romain, que 
anunciaram o noivado 

no ano passado. Contudo, 
apesar de existir 

compromisso, parece não 
haver pressa para dar o nó: 

“Não estou a fazer planos 
para o casamento”, revelou 
a atriz no programa televisivo 

“Good Morning America”.

Eduardo Beauté e Luís Borges
DIVERTEM-SE COM OS FILHOS NO CARNAVAL
Foi através do Facebook que Eduardo Beauté e Luís Borges partilharam com 
os fãs a alegria dos fi lhos, Bernardo, de 3 anos, e Lurdes, de 2, neste Carnaval. 
Vestido de Capitão América, Bernardo fez as delícias do pai Eduardo. Por seu 
lado, o pai Luís não resistiu aos encantos de uma Minnie tão exótica. No fi nal 
da festa, o cabeleireiro revelou naquela rede social que os fi lhos estavam tão 
contentes que não queriam dormir nem despir os trajes carnavalescos.

Ar
tu

r L
ou

re
nç

o

Manuel Luís 
Goucha
VAI RECORRER 
DE DECISÃO 
DE TRIBUNAL
Os apresentadores 
de “Você na TV” 
não se conformam 
com a decisão 
do tribunal que 
os condenou 
a 60 dias de multa 
por desobediência 
qualifi cada. “Fomos 
condenados porque, 
ao não colocarmos 
máscara naquela 
família, estaríamos 
indiretamente a identifi car crianças que estavam 
institucionalizadas, e há uma lei que proíbe 
de fazê-lo. Só que não é aos apresentadores 
de TV que compete decidir se os convidados 
vão de máscara ou não. Estamos tranquilos”, 
assegurou Manuel Luís Goucha, na apresentação 
do concurso “Masterchef”. “Vamos recorrer, 
porque não podemos ser condenados 
por uma coisa que não tem nada a ver 
com a nossa função”, diz. Ambos contam 
com o apoio da estação de televisão: “A TVI 
está pronta a assumir as suas responsabilidades, 
nomeadamente se voltarmos a ser condenados.”
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Britney 
Spears
NOVO LOOK 

CAUSA SENSAÇÃO
Longe da imagem 

de menina loura 
e doce da pop, 

Britney Spears surgiu 
com novo visual na 

Oscar Viewing Party, 
em Los Angeles. 

Com cabelo ruivo
 e visivelmente 

mais magra, 
num vestido 

ultradecotado, 
a cantora captou 

as atenções 
dos fotógrafos. 

Britney fez 
questão de marcar 

presença no evento 
organizado por 

Elton John em prol 
da Aids Foundation. 

“Pronta para ir à festa 
do Elton e do David! 

Adoro este evento 
incrível que é por uma 
boa causa”, escreveu 

no Instagram.

Nuno Homem 
de Sá

UM PAI MUITO CÚMPLICE 
DAS FILHAS MAIS NOVAS

 Foi na companhia das 
fi lhas mais novas, Joana, 

de 11 anos, e Sofi a, de 3, 
que Nuno Homem de Sá 

visitou a exposição “Planeta
 Dinossauro”, instalada 

no Pavilhão de Portugal, 
no Parque das Nações, 

em Lisboa. ”Aproveitei não 
estar a gravar e viemos 

ver os dinossauros. A Joana 
ajuda-me imenso a tomar 

conta da Sofi a”, revelou 
o ator da novela “O Beijo 

do Escorpião”, que é ainda 
pai de Marco, de 24 anos.

 Aos 52 anos, com três fi lhos 
de idades tão diferentes 

(e também de mães 
diferentes), o ator é 

um pai muito presente. 
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Ricky Martin e Pablo Alborán
CUMPLICIDADE SUSCITA RUMORES

Em viagem pela Índia, Ricky Martin e Pablo 
Alborán têm partilhado imagens juntos. Alborán, 

que acompanha Martin numa digressão, aproveita 
para gravar um novo disco. No Facebook, escreveu: 

“Um luxo trabalhar contigo na Índia. Outro sonho 
cumprido. Surpresas para o próximo disco.” Apesar de 
dizerem que a relação é profi ssional, a imprensa latina 

continua a insinuar que os dois mantêm uma relação 
amorosa. Separado do namorado de há vários anos, 

algumas notícias sugerem que Martin poderá ter 
voltado a encontrar o amor ao lado de Alborán.



As primeiras férias 
de RAPHAËL, neto 

da princesa Carolina 
do Mónaco, na Áustria

CHARLOTTE 
CASIRAGHI radiante 

no papel de mãe

O primeiro fi lho de Charlotte Casiraghi 
e Gad Elmaleh nasceu em dezembro, e as suas 
primeiras imagens só foram captadas nas férias 
que se seguiram ao casamento do tio Andrea 



Charlotte Casiraghi tem-se 
mostrado confortável 

com a exposição pública 
do fi lho, não evitando que 
ele seja fotografado, ainda 
que não tenha organizado 
a sua apresentação ofi cial

Raphaël 
é o segundo 

bebé da família 
Grimaldi, 

no espaço de um 
ano, juntando-se 

a Sasha, de 
Andrea Casiraghi

N
as últimas semanas, 
Charlotte Casiraghi 
tem-se mostrado 
uma mãe muito prá-
tica, passeando de 

forma descontraída com o seu 
fi lho, Raphaël, de 3 meses. Ape-
sar de ainda não ter apresentado 
ofi cialmente o fi lho, a neta de 
Grace Kelly e do príncipe Rai-
nier optou por não escondê-lo 
dos olhares mais curiosos, nem 
impedir que seja fotografado por 
paparazzi. De férias na estância 
de Zürs, na Áustria, onde a família 
Grimaldi tem um chalet, 
Charlotte, de 27 anos, aprovei-

tou para desfrutar da compa-
nhia do fi lho, do namorado, Gad 
Elmaleh, de 42, da mãe e dos 
irmãos. Juntos têm sido foto-
grafados em almoços de família, 
a esquiar e até a fazer com-
pras no supermercado local. 
Desde o casamento, em Gstaad, 
na Suíça, de Andrea Casiraghi 
com Tatiana Santo Domingo, no 
início de fevereiro, os Grimaldi 
têm gozado o inverno em famí-
lia e, como já é tradição, desde 
o tempo de Grace Kelly, conti-
nuam a fazer as suas férias de 
neve juntos. Este ano, há dois 
novos membros na família. 

Radiante no seu papel de avó, 
Carolina tem aproveitado para 
gozar a companhia de Sasha, 
fi lho de Andrea, de 11 meses, 
e de Raphaël. Entre os mais 
novos, estavam também Noë, 
de 13 anos, o fi lho mais velho 
de Gad Elmaleh (fruto de uma 
relação anterior do ator com a 
atriz Anne Brochet), com quem 
toda a família real mostrou 
manter uma boa relação. Visi-
velmente feliz, Charlotte tem-
-se mostrado a excelente mãe 
que Elmaleh previa, antes do 
nascimento do seu fi lho: “Ela 
vai ser a melhor mãe do mundo, 

porque é generosa e carinhosa”, 
elogiou à imprensa o humoris-
ta de origem marroquina. Na 
verdade, a fi lha de Carolina, que 
já parece ter recuperado toda 
a sua boa forma física, não 
se separa do fi lho. Apesar do 
nascimento de Raphaël, o 
casamento com Gad Elmaleh
não parece fazer parte dos 
planos do casal, que se conhe-
ceu há mais de dois anos, ain-
da que no ano passado tenham 
surgido rumores de que os dois 
estariam formalmente noivos. ■

texto Vanessa Barros Cruz com Rita Pacheco 
fotos Look Press



A noite dos Óscares vol-
tou a ser pretexto para 
um desfi le de famosos 

nas salas de cinema do Centro 
Comercial Parque Nascente, 
em Rio Tinto. Como já é há-
bito, vários foram os atores e 
caras conhecidas da televisão 
que acederam ao convite. Este 
ano, era esperada a presença 

de Pedro Teixeira e Sara Matos, 
o par romântico da teleno-
vela “O Beijo do Escorpião”, 
que tem estado no centro de 
uma polémica, já que lhes foi 
atribuída por alguma impren-
sa uma alegada cumplicida-
de que teria passado da fi c-
ção para a realidade. Porém, 
Sara não pôde estar presen-

te e foi substituída pelo seu 
namorado, Lourenço Ortigão. 
Indiferentes aos rumores, Pedro 
e Lourenço, amigos de longa 
data, abraçaram-se e posaram 
juntos para os fotógrafos, mas 
recusaram-se a fazer comen-
tários sobre as especulações. 
“A Sara não pôde vir porque 
está a trabalhar”, explicou 

Lourenço. Sobre o papel de 
vilã que a namorada inter-
preta na telenovela da TVI, 
comentou: “Tenho gostado 
de ver, se bem que eu já sa-
bia que ela ia fazer um pa-
pel destes. Confesso que 
sou um namorado orgulhoso. 
A Sara é brilhante!” ■

Indiferentes às notícias, 
os dois atores estiveram juntos 
num evento no Porto, no qual 

era esperada Sara Matos 

Amizade de PEDRO 
TEIXEIRA e LOURENÇO 
ORTIGÃO inabalável 
apesar dos rumores 

fotos Álvaro C. Pereira

Tal como Pedro Teixeira, a presença de Sara Matos chegou a estar confi rmada, mas acabou por ser 
Lourenço Ortigão a surgir no evento que assinalou a noite dos Óscares no Parque Nascente, em Rio Tinto



 No dia do 16.º aniversário 
do desaparecimento de 

Rui Pedro, FILOMENA TEIXEIRA 
escreve carta sentida ao fi lho

 “Volta... Estamos 
todos à tua espera. 
Nunca deixarei de 

esperar por ti„ Filomena

 Há 16 anos que Manuel Mendonça e Filomena Teixeira 
procuram saber o que aconteceu ao fi lho, Rui Pedro, 

desaparecido a 4 de março de 1998, então com 11 anos

“C
arta de uma mãe
ao fi lho desapare-
cido”. Foi este o 
título que Filome-
na Teixeira deu ao 

texto que partilhou no Facebook 
no dia do 16.º aniversário do de-
saparecimento em Lousada, a 4 
de março de 1998, de Rui Pedro,
na altura com 11 anos. Um texto 
emocionado que retrata o 
desespero vivido ao longo des-
tes anos, a angústia da ausência

de informação, a partilha de 
histórias que o fi lho já não viveu, 
e a esperança de o voltar a abra-
çar: “Meu filho, faz amanhã 
16 anos que não te vejo, e de-
pois deste tempo todo ainda 
espero por ti! Espero e espe-
rarei até que me digam algo 
de ti! Este tempo todo imagi-
no-te crescendo, tornando-te 
um homem, e eu aqui parada 
no tempo, à tua espera! Nun-
ca deixarei de te esperar! De 

uma forma ou de outra, os dias 
sucedem-se, muitos já parti-
ram, outros nasceram e cresce-
ram enquanto estiveste fora... 
Outros vão nascer breve, sa-
bias? Há tanta coisa para te di-
zer, tantas promessas a cum-
prir que não vão chegar o resto 
dos meus dias para os realizar... 
Volta, estamos aqui todos à tua 
espera, tal como naquele fatídico 
dia 4/03/1998... Se não quiseres 
falar, basta um abraço, tu sabes 

dar tão bem abraços! E beijos 
pequeninos... Bem sei que estás 
crescido, mas a mim não os vais 
negar?! Tenho tentado tudo para 
suportar a tua ausência...Tudo 
mesmo! Às vezes, digo a mim 
própria que é um pesadelo e que 
vou acordar a qualquer momen-
to e tu estás aqui... Depois abro 
os olhos e a realidade atordoa-
-me os sentidos! NÃO ESTÁS! 
E não posso fazer nada! Sabes, 
já nem rezo, olho para o vazio e 



 Filomena Teixeira não 
desiste de procurar o fi lho. 

A fi lha Carina, que tinha 
8 anos quando o irmão 
desapareceu, tem sido 

o grande apoio dos pais, 
e em especial da mãe, que 
nunca recuperou o sorriso

 “Às vezes, digo 
a mim própria 

que é um pesadelo 
e que vou acordar 

a qualquer 
momento 

e tu estás aqui„ 
Filomena Teixeira

mentalmente pergunto por ti. Já 
nem sei quem sou, ou no que 
me tornei! Um fardo para uns... 
Uma lunática para outros! Dizem 
que sou forte?! Quando eu sou 
tão frágil... Imagina a tua irmã, 
o que tem de suportar?! E ser 
a filha mais maravilhosa que 
alguém poderia ter! Porque é 
nisso que ela se tornou, Pedro, 
num ser humano espantoso! 
Tens de ter orgulho nela! Vês, 
fi lho, o que tenho para te dizer, 

não chega uma carta... Como 
faço para comunicar contigo? 
A tua irmã está à distância de um 
telefonema, basta-me saber que 
está bem! Contigo faria igual, 
só quero que sejam felizes! 
É pedir muito, fi lho? Quando 
puderes, juras que me respon-
des? Eu continuo aqui à espe-
ra. Um Abraço do tamanho do 
mundo, da tua mãe que te ado-
ra e não sabe o que fazer sem ti! 
P.S. – Estou a escrever-te do teu 

quarto, o pai acabou de en-
trar, ele trabalha muito, e sen-
te muito também a tua falta, 
só não sabemos como te dizer! 
Daí a carta, desculpa se é muito 
longa, mas juro que se tu vieres 
eu não te canso! Eu calo-me e 
basta-me o teu olhar no meu.
Adoro-te! Mãe“. Rui Pedro 
desapareceu há 16 anos, enquan-
to brincava na companhia de 
um amigo, Afonso Dias. Anos 
mais tarde, em fevereiro de 

2011, Afonso Dias foi acusado do 
crime de rapto agravado. A 22 
de fevereiro de 2012, o Tribu-
nal de Lousada absolveu-o por 
falta de provas, mas, há um ano, 
o Tribunal da Relação condenou-o 
a 3 anos e 6 meses de prisão 
por rapto de menor. Afonso Dias 
recorreu para o Supremo Tribunal 
de Justiça. Rui Pedro fez 27 anos 
no dia 28 de janeiro de 2014. ■

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



ASSUNÇÃO CRISTAS e TONY 
CARREIRA juntos pela fl oresta 
e na luta contra os incêndios

“O papel de uma 
fi gura pública 

também é 
dar o exemplo„ 

Tony Carreira

Assunção Cristas e Tony Carreira (em cima) vestiram a farda de sapador fl orestal e cortaram mato num gesto simbólico 
que serve de alerta às populações para a necessidade de manter a fl oresta limpa, especialmente junto às habitações

A
campanha Portugal
pela Floresta jun-
tou Assunção Cris-
tas e Tony Carrei-
ra em Pampilhosa 

da Serra. Numa ação simbó-
lica, a ministra da Agricultu-
ra e o cantor vestiram-se a ri-
gor e foram limpar o mato em 

redor das casas, como exem-
plo de prevenção contra 
os incêndios que fustigam o 
País no verão: “É durante o 
inverno que esta operação deve 
ser acautelada. Foi dia de vestir 
um fato de sapador fl orestal e, 
com o auxílio de uma roçadora 
mecânica, limpar simbolica-

mente algumas silvas, perto da 
antiga escola primária. Estive 
muito bem acompanhada pelo 
cantor Tony Carreira, natural 
de Pampilhosa da Serra, que 
aceitou o desafi o e participou 
igualmente na iniciativa de 
sensibilização para a necessida-
de de defender a fl oresta dos 

incêndios”, afi rmou Assunção 
Cristas. O artista confessou que 
encarou com a maior natura-
lidade esta ajuda à ministra: 
“O papel de uma fi gura pública 
também é dar o exemplo”, 
explicou. ■

texto Evelise Moutinho 
(evelisemoutinho@lux.masemba.com)  fotos D.R.



 A ministra da Agricultura agradeceu a disponibilidade e a simpatia de Tony Carreira, que aceitou de imediato o convite 
para participar nesta ação de prevenção contra os incêndios, realizada no fi nal de fevereiro, em Pampilhosa da Serra

A ministra e o cantor estiveram em Pampilhosa da Serra, terra natal 
de Tony Carreira, para ajudar a limpar a mata e prevenir os incêndios



panorama

A maior festa 
do Brasil

O Carnaval é a altura mais 
esperada do ano pelos brasileiros, 
que não dispensam os desfi les no 

sambódromo Marquês 
de Sapucaí. Os camarotes 

encheram-se de estrelas, que 
assistiram a um dos espetáculos 

mais famosos do mundo. 
No sambódromo, Susana Vieira, 

Christiane Torloni, Cláudia Raia 
e a fi lha, Sofi a, desfi laram

 e brilharam em representação 
das respetivas escolas. 

Sem pudores e de sorriso 
estampado no rosto, dançaram 

toda a noite. Mais de três 
mil agentes policiais 

e guardas municipais zelaram 
pela segurança do Carnaval 2014, 
marcado pela estreia do camarote 

Paradise Weekend, com mais de 
30 DJ’s de música eletrónica.      

fotos Ag News e Reuters



“Toda a Gente Me Diz Isso”DESTAQUES TV

“QUEM DÁ MAIS?”
BIO, quinta-feira, 6, 21h30
Nos leilões de armazéns, um 
grupo de oportunistas lança 
ofertas sobre propriedades 
que não foram reclamadas, 
na esperança de conseguir 
algo valioso. No primeiro epi-
sódio da quinta temporada, 
os compradores dirigem-se 
a Texarkana em busca de 
móveis antigos. Vic compra  
um lote de fi guras de ação,
e Jenny pode ter encontrado 
diamantes em bruto.

“FESTIVAL RTP 
DA CANÇÃO 2014”
RTP1, sábado, 8, 22h15
Diretamente do Convento 
do Beato, em Lisboa, Sílvia 
Alberto e José Carlos Malato 
conduzem a semifinal do 
Festival RTP da Canção, 
em que serão apresentadas 
as dez canções que lutam 
para conseguir um lugar no 
Eurofestival, o qual decorrerá 
em Copenhaga, Dinamarca. 
Nesta edição, serão os votos 
dos telespetadores a ditar 
o tema vencedor.

“A CAMINHO DE IDAHO”
RTP2, sábado, 8, 22h30
Dois amigos que vivem nas 
ruas de Portland como pros-
titutos embarcam numa via-
gem de autodescoberta, que 
colocará a sua própria rela-
ção em risco. Realizado por 
Gus Van Sant, este drama de 
1991 tornou-se um dos fi lmes 

mais emblemáticos da curta 
carreira de River Phoenix, 
que divide o protagonismo 
com Keanu Reeves.

“MASTERCHEF PORTUGAL”
TVI, sábado, 8, 22h45
Estreia em Portugal a cozi-
nha mais famosa do mundo, 
que já conquistou mais de 50 
países. Manuel Luís Goucha, 
Miguel Rocha Vieira e Rui 
Paula são os jurados que vão 
avaliar 15 concorrentes a me-
lhor chef do país. Para con-
quistarem o título de Master-
chef, os cozinheiros terão de 
confecionar pratos surpreen-
dentes, ultrapassar desafi os e 
conseguir convencer o palato 
dos três avaliadores.

“PORTUGAL EM FESTA”
SIC, domingo, 9, 14h
Até às 20h, Rita Ferro Rodri-
gues e José Figueiras pro-
metem uma emissão rechea-
da de música portuguesa, 
humor, reportagens e um 
valioso prémio atribuído a 
um telespetador. A equipa 
percorre o País de norte a 
sul para mostrar o melhor 
de cada região.

“O CÓDIGO DA VINCI”
Hollywood, terça-feira, 11, 
21h30
Um homicídio no Louvre, em 
Paris, leva à descoberta de 
uma sociedade secreta, que 
permanecera incógnita du-
rante 2000 anos, o que põe 
em causa as fundações da 
cristandade. O realizador Ron 
Howard adaptou ao cinema 
o romance de Dan Brown, 
um dos maiores fenómenos 
literários da atualidade, com 
Tom Hanks e Audrey Tautou 
nos papéis principais.
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VÍDEOS MAIS VISTOS EM LUX.PT
O incrível e surpreendente anúncio a produtos 
para o cabelo no metro de Estocolmo. A chocante 
mulher-Barbie que quer deixar de pensar. O comovente 
registo de um recém-nascido que não quer deixar a mãe. 
O talento de um grupo de bailarinos que se desafi a 
numa coreografi a de saltos altos. O que pode ocorrer 
quando as crianças imitam os adultos. E o “tchan” que 
pediu desculpas pelo que aconteceu no verão de 95!

AOS 71 ANOS, 
SUSANA VIEIRA 
BRILHA NO 
CARNAVAL DO RIO
A atriz foi uma 
das rainhas do desfi le 
do Sambódromo.

LUPITA NYONG’O: 
DE DESCONHECIDA 
A ÍCONE DE ESTILO
Veja vários looks 
da vencedora 
do Óscar de Melhor 
Atriz Secundária. 

FAMOSOS 
CELEBRAM    
CARNAVAL
Espreite a galeria 
de fotos e saiba por 
onde andaram as 
suas estrelas favoritas!

CRIANÇA DE 4 ANOS 
FAZ SUCESSO COM 
VESTIDOS DE PAPEL
Com ajuda da mãe, 
Mayhem copia 
os vestidos e visuais
das celebridades.

A TRADICIONAL 
FOTO DA FAMÍLIA 
REAL DO JAPÃO 
AO LONGO DOS ANOS
O príncipe Naruhito 
assinalou o seu 
54.º aniversário.

ESPECIAL 
ÓSCARES 2014
Os vencedores, 
a cerimónia, 
os vestidos 
e os penteados.

LEITORES 
PARTILHAM 
FOTOS DO 
CARNAVAL
Em época 
de folia, 
famosos e 
seguidores 
da Lux no 
Facebook 
partilharam 
connosco 
as originais 
máscaras 
dos fi lhos.



D
ois anos depois de se terem 
apaixonado, Elsa Gervásio e João 
Golegã Prazeres decidiram colocar 

um ponto final na relação que quase 
chegou ao altar. Em março de 2012, pou-
cos meses depois de terem começado 
a namorar, Elsa Gervásio e o piloto da 
TAP ficaram noivos. A verdade é que 
o casamento acabou por nunca acon-
tecer. Contactada pela Lux, a diretora 
da L’Agence confi rmou o fi m da relação: 
“Sim, é verdade, estamos separados, 
mas não quero fazer mais comentários 
sobre isso”, revelou. Recorde-se que 
Elsa Gervásio é mãe de Raquel, de 18 
anos, e de João, de 15, fruto do casa-
mento com José Moutinho, e que, segun-
do a própria, os fi lhos tinham uma exce-
lente relação com o namorado da mãe. ■

ELSA GERVÁSIO 
e JOÃO GOLEGÃ 

PRAZERES 
terminam relação 

de dois anos

A diretora da 
L’Agence, de 48 
anos, e o piloto 
da TAP, de 44, 

chegaram 
a estar noivos

 “Sim, é 
verdade, 
estamos 

separados„ 
Elsa Gervásio

 Elsa Gervásio e João Golegã 
Prazeres namoravam há dois anos 

e tinham planos para se casar. 
Não se conhecem as razões 

que levaram ao fi m da relação

foto Arquivo Lux



 CARLA GALVÃO, e o fi lho, de 
quase 5 anos, divertem-se na 

exposição “Planeta Dinossauro” 

 “Nem sempre é 
possível passar o dia 
com o TOMÉ. Por isso, 
aproveitámos muito„ 

fotos Artur Lourenço

C
arla Galvão aproveitou 
uma pausa nas gravações 
da telenovela “Belmonte” 

e, a convite da TVI , foi com o 
fi lho, Tomé, de quase 5 anos, 
descobrir a exposição “Planeta 
Dinossauro”, patente no Pavi-
lhão de Portugal, no Parque das 
Nações, em Lisboa, até 18 de 
maio. “Os dinossauros são 
sempre um tema fascinan-
te para as crianças e tenho a 
certeza de que nos vamos 
divertir imenso”, revelou a 
Julieta de “Belmonte”. Segun-

do Carla, Tomé compreende 
bem as suas ausências e já sabe 
fazer a distinção entre a realida-
de e o faz de conta: “Já lhe ex-
pliquei que sou eu na pele da 
Julieta, mas há coisas que ele 
tem difi culdade em perceber, 
o que é normal, especialmente 
em algumas cenas que envol-
vem atores que ele conhece 
bem.  Às vezes, faz comentários 
do género: ‘Não podes dizer 
aquilo ao teu amigo!’”, contou 
a atriz, divertida. ■

 Tomé é 
fruto 

da relação 
de Carla 
com o 

ator Pedro 
Pernas 



fotos Ricardo Santos

A
pesar de estar noiva de 
Madjer, Marta Cruz garante 
que não há data prevista 

para o casamento. “Não parei 
para pensar numa data. Para já, 
estou a curtir o noivado. Quando 
começar a sentir a pressão de 
casar, aí vejo uma data. Estamos 
dependentes de algumas coisas,
por isso não tenho essa ansie-
dade de ter de estar a escolher 
uma data neste momento. Ainda 
estamos à espera do meu pai, 
que o Madjer acalme um pouco 
mais profi ssionalmente…”, revela. 
A fi lha de Carlos Cruz, que tem 
uma fi lha da relação com Madjer,
Kyara, de 1 ano e meio, faz ques-
tão de se casar na presença do 

pai e, por isso, só quando ele 
sair da prisão é que formalizará 
a sua relação com o jogador de 
futebol de praia, que está a jogar
no Dubai. “O meu casamento 
tem de ser na presença do meu 
pai. Há certos momentos da 
minha vida em que eu queria 
que ele estivesse presente e não 
esteve. Por isso neste, tanto eu 
como o Madjer queremos que 
ele esteja cá e que me leve ao 
altar”, explicou durante a festa 
de Carnaval Meo Kids e SIC K. 
“Ele fi cou super contente com 
o noivado. Ele adora o Madjer 
e o Madjer também gosta muito 
dele”, acrescentou. ■

Noiva de Madjer, MARTA CRUZ 
confessa que só vai casar-se  

quando Carlos Cruz sair da prisão

 “Tanto eu como o 
Madjer queremos que o 
meu pai esteja presente 

e me leve ao altar„ 

Marta 
Cruz levou 

a fi lha,  
Kyara, à 
festa de 

Carnaval da 
Meo Kids 

e da SIC K, 
no Museu 
da Carris



look festa carnaval meo kids e sic k

fotos Ricardo Santos

José Carlos Castro e Swailla 
com Madalena e Carolina

?????
???????

Hugo Caetano e Rita Mendes 
com Matilde e Afonso

Xenica e 
Luísa Jardim

Teresa Peres 
com os fi lhos, 

Francisco e Matilde

Julie Sergeant com 
a fi lha, Maria Rita

Lurdes Baeta com a fi lha, 
Sofi a, e a amiga Ana

Márcia Breia com o neto, 
Daniel, e a amiga Gabriela 

Marta e Leonor Elias com a mãe, Maria 
do Céu, e as fi lhas, Vera, Bárbara e Catarina

Salvador Sottomayor com 
Vasco, António e Francisco

António Pinto Basto 
com os fi lhos, Maria Amélia, 
António e Carlota



7 dias 

Kátia Aveiro vai parti-
cipar no reality show 
“Supervivientes 
2014”, a versão espa-
nhola do formato nor-
te-americano “Survi-
vor”. A cantora será 
um dos 12 famosos 
que aceitaram o desa-

fi o de ser deixados numa ilha das Honduras 
para superar várias provas físicas e privações, 
como fome e frio. O reality show será transmi-
tido pela estação espanhola Telecinco. “Vou 
estar na maior aventura da minha vida. Disse 
sim à primeira e não mais voltei atrás, porque 
sou aventureira e quero mostrar-me de cara 
lavada, porque quero testar os meus limites, 
mostrar quem sou na realidade, com o apoio 
da minha família e amigos”, escreveu Kátia 
Aveiro na sua página ofi cial de Facebook. 

Alain Resnais, autor 
do clássico fi lme dos 
anos 60 “Hiroshima 
Meu Amor”, morreu 
em Paris aos 91 anos, 
rodeado pela família. 
O realizador, que fez 
a sua primeira curta-
-metragem com 13 

anos, tinha sido homenageado na 64ª 
edição do Festival de Berlim, onde estreou 
o seu último fi lme, “Amar, Beber e Cantar”, 
estreia à qual já não assistiu. Alain Resnais 
é uma referência na história do cinema 
moderno francês e ganhou, entre outros, 
cinco Césares, dois Ursos de Prata, três 
prémios no Festival de Veneza, um BAFTA 
e uma distinção especial do júri de Cannes. 
O realizador estava já a preparar outro 
fi lme. 

Sara Sampaio foi elei-
ta uma das mulheres 
mais sexy do mundo 
pelo site Models.com. 
A manequim portu-
guesa, de 22 anos, 
conquistou a 28.ª 
posição e é a única 
portuguesa a constar

numa lista onde estão nomes como Gisele 
Bündchen e Irina Shayk. Sara Sampaio foi 
uma das 30 mulheres escolhidas pelo site, 
o qual é uma referência para as marcas 
internacionais. “Ó Meu Deus, estou tão orgu-
lhosa por estar neste ranking”, escreveu Sara 
Sampaio na sua página ofi cial de Facebook. 
É mais um passo na carreira da manequim 
portuguesa, que não para de somar êxitos 
além-fronteiras. A brasileira Adriana Lima 
volta a ocupar o primeiro lugar deste top 30.

D. Duarte de Bra-
gança foi condenado 
pelo Tribunal do Co-
mércio de Lisboa a pa-
gar uma indemnização 
patrimonial à Ordem 
de S. Miguel da Ala 
(OSMA) pelo uso 
indevido de símbolos 

iguais ou semelhantes aos da organização. 
O herdeiro do trono português terá de pagar 
uma sanção de 200 euros por cada dia 
de atraso no cumprimento da obrigação. 
O valor da indemnização ainda não foi defi nido, 
mas, de acordo, com Nuno da Câmara Pereira, 
comendador-mor da OSMA, as contas terão 
de ser feitas a partir de 23 de outubro de 2009, 
data da primeira decisão judicial sobre 
o assunto. O valor da indemnização pode, 
por isso, ultrapassar os 300 mil euros.

Manuela Moura 
Guedes está à pro-
cura de uma casa em 
Lisboa. E só quan-
do encontrar a casa 
dos seus sonhos na 
capital é que venderá  
a atual moradia que 
possui em Cascais. 

A apresentadora do programa “Quem Quer 
Ser Milionário” já recebeu várias propostas 
de compra do atual imóvel onde vive com 
a família, e que está à venda por três 
milhões e 700 mil euros, mas ainda não 
concretizou o negócio porque, embora 
já tenha visitado várias casas em Lisboa 
ainda não se apaixonou por nenhuma. 
E só quando isso acontecer é que Manuela 
Moura Guedes concretizará a venda da sua 
atual moradia em Cascais. 

Céline Dion não ga-
nhou, mais uma vez, 
para o susto com a 
saúde do marido. 
René Angélil, que em 
1999 foi diagnostica-
do com um cancro na 
garganta, voltou a ser 
operado a um tumor 

maligno na mesma zona, em dezembro 
último. A informação só agora foi divulgada 
em comunicado ofi cial, no qual os agentes 
do casal garantem que René “está bem e 
em convalescença na sua casa em Las Vegas.” 
Foi mais um momento difícil para a cantora, 
que só deseja que o seu marido recupere. 
“Não quero que o René lide com o stress 
quotidiano dos problemas inerentes ao 
trabalho. Quero que ele recupere a sua 
saúde a 100%”, declarou Céline Dion.

Mary-Kate Olsen vai 
casar-se com o meio-
-irmão de Nicolas Sar-
-kozy, Olivier Sarkozy. 
A atriz, de 27 anos, e 
o banqueiro francês, 
de 44, namoram há 
cerca de dois anos e já 
vivem juntos em Nova 

Iorque num luxuoso apartamento avaliado 
em seis milhões de euros. O noivado é 
recente, e será o primeiro casamento da atriz 
e o segundo do banqueiro. Olivier Sarkozy 
tem dois fi lhos, fruto do seu casamento com 
Charlotte Bernard, de quem se divorciou em 
2011 após 14 anos de matrimónio. Mary-Kate 
Olsen, irmã gémea de Ashley Olsen, fi cou 
conhecida pelos fi lmes que fez quando era 
criança, mas agora é estilista e faz sucesso 
como empresária no mundo da moda. 

Paco de Lucía morreu 
vítima de ataque car-
díaco. O famoso gui-
tarrista de fl amenco 
estava a brincar com 
os fi lhos numa praia 
em Cancún, no Méxi-
co, quando se sentiu 
indisposto. Chegou 

ao hospital já sem vida, deixando de luto a 
comunidade artística espanhola, os seus fãs 
e a sua família. Paco de Lucia tinha três fi lhos 
do seu primeiro casamento com Casilda Varela 
– Casilda, Lucía e Curro – e dois do seu atual 
casamento com Gabriela Canseco, Antonia, 
de 14 anos, e Diego, de 7. A sua morte, aos 66 
anos, forçou o adiamento do casamento 
da fi lha Lucía, previsto para maio na Basílica 
de Santa Luzia, em Viana do Castelo. A mãe 
do músico era de origem portuguesa. 

Oscar Pistorius de-
clarou-se inocente na 
primeira sessão do 
julgamento no qual 
é acusado de matar 
a tiro a sua namora-
da, a modelo Reeva 
Steenkamp, no dia 14 
de fevereiro de 2013. 

Perante a mãe da antiga namorada, Jane 
Steenkamp, com quem esteve pela primeira 
vez frente a frente depois da morte de Reeva,
o atleta declarou-se não culpado em res-
posta à pergunta da juíza Thokozile Masipa. 
A acusação defende que Oscar Pistorius matou 
a namorada de forma premeditada, mas a 
defesa alega que o atleta apenas atirou sobre 
ela porque julgava tratar-se de um ladrão. 
Durante o julgamento vão ser ouvidas 
107 testemunhas da defesa e da acusação. 



“E
sta aventura começou no 
Porto há 12 anos, quando 
comprei um quadro de uma 
pintora que não conhecia e 
fi quei um mês a olhar para 

ele... Fiquei com vontade de saber 
quem era esta mulher que pintava 
assim.” Foi a partir desta curiosidade 
que nasceu a amizade entre José Carlos 
Malato e Ophélia Marçal, que rapi-
damente se tornaram aluno e mestra. 
A dupla inaugurou agora a exposição 
“A Poética da Imagem – A Mestra 
e o Aprendiz” na Galeria de Arte do 
Casino Estoril. Vários amigos quiseram 
conhecer a faceta de pintor de José 
Carlos Malato, mas foi a presença do 
pai que deixou o apresentador visivel-
mente emocionado. Até porque António
Malato ainda recupera de um problema 
de saúde que sofreu no início do ano: 
“O meu pai teve um enfarte, tem três 
bypasses e teve um problema respira-
tório que veio baixar-lhe muito a função 

cardíaca. Foi a primeira vez que saiu 
e está a aguentar-se bem!” A recuperar 
de um enfarte está também o próprio 
José Carlos Malato, que deixou a 
apresentação de “Portugal no Coração” 
e se dedica agora à condução de 
algumas galas da RTP. “Agradeço à RTP 
ter-me dado a oportunidade de poder
recuperar do enfarte com mais tem-
po”, diz o apresentador, que não es-
conde que o ritmo dos diretos estava 
a afetar-lhe a saúde: “Tive o enfarte 
e, dois meses depois, fui trabalhar 
com a mesma intensidade, e ressenti-
-me. A taquicardia é complicada 
de resolver se eu continuar no mesmo 
ritmo de aceleramento.” A doença 
acabou por reaproximar pai e fi lho: 
“Desde que ele teve o enfarte que 
nos aproximámos muito. Acho que não 
podemos perder tempo, temos de estar 
juntos”, refere José Carlos Malato. ■

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

 JOSÉ CARLOS 
MALATO inaugura 

exposição 
ao lado do pai, 

ANTÓNIO, 
que reaparece 

em público após 
problema de saúde

 “Desde 
que ele teve 

o enfarte 
que nos 

aproximámos 
muito„ 

Em cima, o apresentador com o pai, António Malato, de 71 anos. 
Os quadros de José Carlos Malato e Ophélia Marçal estarão expostos 

na Galeria de Arte do Casino Estoril até dia 24 de março



 À direita, com Ophélia 
Marçal. “Perguntei-lhe 

se queria ser meu aluno. 
Se ele escolheu aquela tela, 

que para mim era muito 
pessoal, era porque tinha 

um gosto estético e gostava 
de arte”, recorda a pintora

 “Tive o enfarte e, 
dois meses depois, 

fui trabalhar 
com a mesma 
intensidade, 

e ressenti-me„

 “Sentia-me muito 
sozinho naquela 
altura no Porto. 
Pintar era outra 

forma de me 
expressar„



H
á seis anos, Emily DiDonato 
era uma rapariga igual a tantas 
outras, com uma vida comum, que 
morava com os pais e os irmãos
numa modesta zona rural do 

Estado de Nova Iorque, nos EUA. Na altu-
ra, tinha apenas 17 anos e estava longe de 
imaginar o que o futuro lhe reservava, até 
porque, apesar de os amigos lhe dizerem 
que poderia trabalhar como modelo, Emily 
não estava para aí virada. Queria ser bióloga 
marinha. Mas tudo mudou no dia em que um 
amigo da família a inscreveu numa agência 
de modelos e o seu corpo de medidas perfei-
tas e os seus grandes olhos azuis deram nas 
vistas. Desde então, Emily, de ascendência 
italiana, foi capa de revistas e rosto de cam-
panhas internacionais de marcas como Ralph 
Lauren, Louis Vuitton, Maybelline New York, 
Victoria’s Secret e, mais recentemente, da 
Calzedonia. Com 23 anos acabados de fazer, 
Emily DiDonato está entre as 30 mode-
los mais bem pagas do mundo e tem mais 
de 80 mil fãs nas redes sociais, onde tem 
por hábito publicar divertidas imagens dos 
bastidores dos trabalhos que faz. Para ela, 2013 
foi um dos melhores anos da sua carreira: foi 
fotografada para a Sports Illustrated Swimsuit, 
foi capa da Vogue Paris e protagonizou as cam-
panhas da Armani e da Calzedonia. A nível 
pessoal, no ano passado a modelo andou nas 
bocas do mundo devido aos rumores que a 
apontavam como a nova namorada do ator 
Jake Gyllenhaal. A relação nunca foi confi r-
mada e, sobre a sua vida amorosa, Emily Di-
Donato é muito reservada.
Lux – Nasceu nos EUA, mas o seu apelido 
é italiano. O que é que herdou dos seus 
antepassados? 
Emily DiDonato – Tenho ascendência italiana 

e irlandesa. No que diz respeito a característi-
cas físicas, acho que herdei a cor dos olhos e a 
cor de pele e do cabelo. Mas, acima de tudo, 
trata-se de uma herança cultural que passa 
pelos valores, pela identidade e pela comida,
claro! Pizza é o meu prato favorito! [risos]
Lux – Começou a trabalhar como modelo 
em 2008, quando tinha apenas 17 anos. 
A forma como vê a indústria da moda 
mudou muito desde então? 
E.D. – Sinceramente, acho que houve algumas 
mudanças. Hoje as agências e os clientes 
estão mais abertos à personalidade e não 
só ao rosto do ou da modelo. Hoje em dia, 
os modelos são mais do que apenas rostos 
bonitos. Temos a oportunidade de mostrar 
quem somos e do que gostamos em vez de 
sermos apenas uma imagem.
Lux – Há algum sonho que gostaria de 
realizar?
E.D. – Para mim, a minha vida é quase como um 
sonho! [risos] Os sítios onde vou, as pessoas 
com quem trabalho e as coisas a que tenho 
acesso são mais do que alguma vez poderia 
imaginar.     
Lux – A maior parte das pessoas acha que 
as modelos são perfeitas. Reconhece-se nesta 
ideia ou tem defeitos como qualquer pessoa?
E.D. – É claro que não! Sou uma mulher que 
tem inseguranças e defeitos. Por exemplo, o 
meu olho esquerdo é ‘preguiçoso’, move-se 
apenas para o lado direito. 
Lux – Sente-se sexy todos os dias?
E.D. – Adorava, mas não. Há dias em que me 
sinto tudo menos sexy. Aprendi, com os anos, 
que sentirmo-nos sexy tem sobretudo a ver 
com a nossa confi ança e a verdade é que nem 
sempre me sinto totalmente confi ante. 
Lux – Qual é o segredo da sua beleza? 
E.D. – Para começar, é muito importante ter 

Aos 23 anos, EMILY DIDONATO está entre 
as modelos mais bem pagas do mundo

“Aprendi, com os anos, que 
sentirmo-nos sexy tem sobretudo 

a ver com a nossa confi ança„

Em adolescente, a norte-americana 
de ascendência italiana queria 

ser bióloga marinha 



Emily DiDonato é o rosto da nova coleção primavera/
verão da Calzedonia. De olhos azuis e cabelo 
castanho, a modelo norte-americana assumiu 

na perfeição o espírito da marca italiana 



uma boa noite de sono! Depois, bebo muita 
água, uso creme hidratante todos os dias 
e tenho uma alimentação equilibrada. Como 
sempre muita fruta e vegetais. E faço muito 
exercício, normalmente todos os dias. Corro 
na passadeira, faço aulas de spinning e, de 
vez em quando, gosto de fazer Pilates.
Lux – Quem são as suas mulheres referência? 
E.D. – A Kate Moss, a Isabel Marrant e também 
sou uma admiradora da Marilyn Monroe. 
São três mulheres fortes que, de diferentes 
formas, marcaram a nossa sociedade. 
Representam três estilos diferentes que gosto 
de conjugar de acordo com o meu mood. 
Mas a minha modelo de eleição é a Christy 
Turlington.
Lux – O que é que lhe dá mais prazer na sua 
profi ssão? 
E.D. – O facto de ter oportunidade de viajar 
um pouco por todo o mundo e ter contacto 
com pessoas do meio artístico, que são 
apaixonadas pelo que fazem. 
Lux – Como é que descreve a sua forma 
de estar? 
E.D. – Sou muito descontraída no meu dia a dia. 
Como, por motivos profi ssionais, tenho de 
andar sempre arranjada e produzida, no dia a 
dia gosto de andar de calças de ganga, botas 
e com um blusão de pele. Posso dizer-lhe 
que sou feliz, saudável e equilibrada. 
Lux – Há alguma coisa sobre si que as pessoas 
desconheçam e que possa surpreendê-las? 
E.D. – Tenho falta de visão, fi co com saudades 
de casa com muita facilidade e sou horrível 
a andar de saltos! [risos] 
Lux – Quando é que se sente realmente feliz?
E.D. – Sinto-me feliz quando estou com 
as pessoas de quem gosto mais. Estar com 
os meus amigos mais chegados e a minha 
família é o que me deixa mais satisfeita e 
é nesses momentos que me sinto mais eu, 
em que sou mais verdadeira. 
Lux – Quais as características que mais 
aprecia num homem?
E.D. – Acima de tudo, que tenha bom humor 
e me faça rir. Além disso, é importante que 
tenha o mesmo estilo de vida, que seja 
saudável e atlético e que goste de atividades 
ao ar livre. Penso que a compatibilidade é o 
mais importante. ■

Emily DiDonato 
foi descoberta 
aos 17 anos. 
Desde então, 

a sua vida mudou 
de forma radical 

e hoje, com 23 anos, 
está entre 

as modelos mais 
requisitadas 

“A minha vida é quase 
como um sonho! 

Os sítios onde vou, 
as pessoas com quem 
trabalho e as coisas 

a que tenho acesso...„ 

texto Nair Coelho (naircoelho@lux.masemba.pt)
fotos Calzedonia



“Tenho ascendência 
italiana e irlandesa. 

Acima de tudo,
 trata-se uma herança 

cultural que passa 
pelos valores, pela 
identidade e pela 

comida, claro! [risos]„

No ano passado surgiram 
rumores de que Emily seria a nova 
namorada do ator Jake Gyllenhaal, 

mas a relação não chegou a ser 
confi rmada. Desde então, a modelo 

tem vivido focada no trabalho 
e pouco se sabe sobre 

a sua vida amorosa



look prémios e! red carpet portugal 2014

fotos Artur Lourenço

Merche 
Romero

Ângelo Rodrigues 
e Iva Domingues

Pedro 
Reis

Raquel Prates 
e João Murillo

Mia 
Rose

Edilson Soares 
e Alda Gomes

Berg com a mulher, 
Ana Carvalho

Maria José 
Galvão de Sousa 
e Humberto 
Leal

Fiona 
Bunnett



Sandra 
Celas

Marta Aragão Pinto 
e Filipe Terruta

Ana 
Sofi a Martins

Miguel Domingues 
e Marta Fernandes

Diana 
Bouça-Nova

Lili 
Caneças

Eduardo Beauté 
e Luís Borges

Raquel 
Loureiro

Pedro 
Granger



fotos D.R.

destino lux

Fellah Hotel, 
Marraquexe, 

Marrocos

Paz 
e muito 
conforto  

numa 
paisagem 
tradicional 
e exótica

O Fellah inclui 
uma quinta educacional, onde 

as crianças podem cuidar 
de animais e ter a sensação 
genuína de estar no campo



A vista fabulosa sobre as monta-
nhas do Atlas é o cenário que 
serve de fundo ao Fellah Hotel,
um resort composto por dez 
villas cor de chocolate que dá as 
boas-vindas a quem aprecia um 
ambiente rural com pormeno-
res contemporâneos. Embora 
os 69 quartos estejam decora-
dos de forma luxuosa e artística, 
aliando o conforto e a moderni-
dade, a verdade é que no Fellah 
Hotel se valorizam as tradi-
cionais origens marroquinas. 
A comprová-lo estão os muitos 
canteiros que circundam as 
villas, onde fl ores crescem mistu-
radas com ervas aromáticas e 
uma imensa variedade de plan-
tas que são depois usadas na 
cozinha do hotel. Localizado em 
Tassoultante, a 10 km de Mar-
raquexe, o resort é ideal para 

quem procura tranquilidade. 
Tem um relaxante spa, no qual 
pode desfrutar do tradicional 
hammam de vários tratamentos 
corporais e aulas de ioga e Tai 
Chi. No coração do hotel encon-
tra-se uma piscina exterior (com
água aquecida nos meses 
de inverno) ladeada de catos 
altos e camas que convidam 
ao descanso. Sendo um hotel 
eco-friendly, o Fellah faz reci-
clagem de águas residuais
para uso em lavouras e os 
produtos de higiene e de lim-
peza são amigos do ambiente. 
Preços: Quartos desde €170, 
para duas pessoas, por noite. 
Como ir: Voos para Marraquexe
a partir de €255, ida e volta, 
pela Royal Air Maroc.
Informações: http://www.
fellah-hotel.com

guia de viagem



MAYA HANSEN. OUTONO/INVERNO 2013-2014

Ode ao Império Austro-Húngaro

moda
fotos Reuters



Inspirada no Império Austro-Húngaro, a coleção de outono/inverno da estilista Maya Hansen surpreende 
pelas peças barrocas, em que se destacam os veludos e cetins. Os temas religiosos, as pinturas de palácios, 

as igrejas austríacas e os animais do bosque são detalhes facilmente detetados nos corpetes e nos espartilhos-vestidos. 
Todas as peças imprimem uma silhueta sexy e feminina, com traços alusivos às fardas militares. 

Traços que acabam por conferir força, imponência e elegância às peças desta estilista espanhola.



beleza

Cuidado para 
cabelo frágil 
e quebradiço

Com geleia real, mel e extrato de 
própolis, o shampoo Ultra Suave 

Tesouros de Mel, da Garnier, 
repara, nutre e protege o cabelo 

frágil e quebradiço. A textura 
leve e cremosa faz uma espuma 
generosa e envolve o cabelo no 
aroma reconfortante e apetitoso 

do mel. Fácil de passar por água, 
o efeito nutritivo é visível 

desde a primeira lavagem. 
250 ml, €3,29.

RETARDAR 
A OLEOSIDADE

Destinado ao cabelo 
normal que rapidamente 
fi ca oleoso, o shampoo 

com polpa de cidra Klorane 
devolve leveza e vitalidade 
desde a primeira utilização. 

A sua base lavante muito 
suave limpa e oxigena 

o cabelo e o couro cabeludo, 
regula a produção excessiva 

de sebo e retarda 
a oleosidade do cabelo, 

deixando-o solto
e limpo por mais tempo. 

200 ml, €8,69.

VOLUME 
INSTANTÂNEO

OSiS+ Volume Up 
é o primeiro spray 

intensifi cador
de volume que 

proporciona volume 
instantâneo e 

movimento natural. 
A sua inovadora 

tecnologia envolve 
o cabelo numa 

rede de polímeros 
fl exíveis que 

conferem um 
volume duradouro 
sem comprometer 

o movimento 
e a sensação 

natural do cabelo. 
O penteado pode 

ser recriado 
facilmente 

durante o dia. 
250 ml, €14,85.

MAIS BRILHO 
E SUAVIDADE
A Máscara 
Douceur Infi nie, 
da gama Keratin 
Therapy, da Jean 
Louis David, 
suaviza a cutícula 
e reconstrói a fi bra 
através do seu 
complexo de 
queratina e ativos 
proteicos. Com 
a sua aplicação, 
o cabelo 
reencontra o brilho, 
a suavidade 
e a leveza. A gama 
Keratin Therapy 
é um programa 
de tratamento 
exclusivo 
dos salões 
Jean Louis David. 
€21,90

COR RADIANTE COM PIGMENTOS NATURAIS
Cellophanes é um tratamento de brilho com
pigmentos de cor naturais e sem amoníaco que se 
transformou num dos produtos mais emblemáticos 
de Sebastian Professional. A marca volta agora 
a surpreender com uma nova fórmula e duas novas 
tonalidades, Champagne Blond e Cassis Red, que 
oferecem uma cor translúcida e um brilho radiante. 



EXTRATO DE ARANDO 
PARA CABELO 
PINTADO OU 
COM MADEIXAS
O shampoo para cabelo 
pintado da Corine 
de Farme é composto 
por 98% de 
ingredientes 
de origem natural 
para cuidar e preservar 
o brilho do cabelo 
pintado ou com 
madeixas. A sua 
fórmula com pH 
suave associa um 
fi ltro UV e um extrato 
natural de arando 
para preservar 
a coloração de 
agressões exteriores. 
750 ml, €4,99.

RITUAL DE DENSIFICAÇÃO
A gama Densifi que, da Kérastase, 
proporciona abundância, exuberância 
e fl exibilidade. O shampoo Bain 
Densité (€21,60) confere substância 
e tom, dando mais fl exibilidade, 
resistência e densidade ao cabelo. 
A máscara Densité (€38) fornece-lhe 
suavidade e regeneração. 
A mousse Densimorfose
(€23,40) transforma 
imediatamente 
o cabelo, para 
um resultado 
visível 
em termos 
de volume. 
A fi bra 
torna-se 
mais fl exível 
e o cabelo, 
leve e brilhante.

DAR CORPO AO CABELO 
SEM O TORNAR PESADO

Dercos Neogenic, da Vichy, 
é o primeiro shampoo com 

Stemoxydine (molécula 
patenteada) e uma tecnologia 

pro-densifi cadora.
Uma fórmula cristalina 

ultraleve, enriquecida com 
agentes utilizados em 

produtos de styling, 
para dar corpo ao cabelo, 

sem o tornar pesado. 
A sua espuma, leve e fácil 

de passar por água, 
torna o cabelo suave, 

brilhante e fácil de pentear. 
200 ml, €13.

CONTROLO ANTICASPA
O Shampoo-Creme 

Anticaspa, microexfoliante, 
da La Roche-Posay, 

pode ser utilizado
 em substituição 

do shampoo habitual 
em casos de caspa 

moderados ou pontuais 
ou então no seguimento

 de tratamentos
 intensivos. Pode 

utilizar-se diariamente. 
Na aplicação, 

deve massajar suavemente 
o couro cabeludo antes 

de enxaguar.
 200 ml, €11,96.

FACILITA O PENTEADO
Prêt-à-Powder, da 
Bumble and Bumble, 
é um produto com tripla 
utilização: é um shampoo 
seco, que dá volume 
e prolonga o efeito 
do penteado. 
Proporciona uma 
limpeza invisível, 
prolonga a duração 
do brushing, dá textura 
e facilita os penteados 
mais elaborados. 
O acabamento invisível 
torna-o indicado tanto 
para homens como para 
mulheres. Basta agitar 
e polvilhar no cabelo.
Um exclusivo Sephora.

ESPESSURA EXTRA
O tratamento Fibralogy, 

da L’Oréal Paris, é a nova 
geração de cuidados do

 cabelo e conta com quatro 
produtos que criam 

matéria na fi bra capilar. 
A partir da primeira lavagem 

com o shampoo criador 
de matéria, é palpável 

a sensação de um 
cabelo mais espesso. 
Na quinta aplicação, 
o efeito é cumulativo 

e nota-se o aumento da 
espessura da fi bra, lavagem 
após lavagem. 250 ml, €4.

COLORAÇÃO SEM PRATA
Color.id vem revolucionar 

o processo de serviços 
criativos multitom no salão. 

Trata-se de um aditivo à
 coloração permanente 
da Wella Professionals 

(Illumina Color ou Koleston 
Perfect), modifi cando a sua 

consistência, mas mantendo 
o resultado fi nal.

 Color.id impede que os 
diferentes tons aplicados 

no cabelo se misturem, 
manchando a cor. 

Assim, a coloração multitom 
pode ser feita sem 

os tradicionais separadores 
de prata.

RA EXTRA
Fibralogy,

s, é a nova 
idados do
om quatro 
que criam 

bra capilar. 
a lavagem 
oo criador o
é palpável 
ção de um 
s espesso. 
aplicação, 

cumulativo 
umento da 
a, lavagem 
50 ml, €4.

COLORAÇÃO SEM PRATA
Color.id vem revolucionar 

d



agenda lux

CINEMA

ESPETÁCULOS E EXPOSIÇÕESLIVROS

“Ana 
Moura 
& António 
Zambujo” 
LISBOA

Ana Moura 
e António 

Zambujo voltam a juntar-se, 
desta vez no palco do Coli-
seu de Lisboa, dias 18 e 19 de 
março. Depois do avassalador 
sucesso da apresentação em 
outubro no CCB, os apelos dos
fãs “forçaram“ a reposição do
espetáculo, que nasceu de um 
convite do Museu do Fado 
no início de 2013 no âmbito 
das comemorações da elevação 
do fado a Património Imaterial 
da Humanidade. Bilhetes entre 
€20 e €50 à venda em www.
bilheteiraonline.pt, entre outros.

“Inaudito – A Aventura 
de Ouvir” 
PORTO

A exposição é integralmente 
dedicada à audição e está 
patente na Reitoria da Univer-
sidade do Porto até 27 de 
junho. Dois elementos fazem 
com que esta mostra, impul-

“Vénus de Vison”
LISBOA

Ana Guiomar protagoniza esta 
peça ao lado de Pedro Laginha, 
em cena no Teatro Aberto até 
30 de março. No fi m de um dia 
frustrante de audições, Tomás, o 
encenador, está sem esperança 
de vir a encontrar a protagonista 
da sua peça. Prepara-se para 
voltar para casa quando, de 
repente, surge mais uma atriz. 
Vem atrasada mas ainda quer 
prestar provas. Chama-se Vanda 
– o mesmo nome da persona-
gem da peça. Será ela diferente 
das outras? Uma peça inquie-
tante para ver na Sala Vermelha, 
de quarta-feira a sábado 
às 21h30 e domingo às 16h. 
Preços entre €7,50 e €15.

“Egberto
 Gismonti”
LISBOA

Proveniente 
d e  u m a 
família de 
m ús i cos , 
aos 6 anos 
E g b e r t o 

Gismonti já aprendia piano. 
Mais tarde, desenvolveu a sua 
veia multi-instrumentista, que se 
tornou a sua imagem de marca. 
Dos estudos de piano fi cou o 
domínio da música académica, 
o que permite a este artista 
brasileiro fazer o que tão bem 
faz hoje: a fusão entre essa 
música e a experimentação. 
E é daí que resulta a miscelânea 
de estilos, desde a música eru-

dita ao jazz, que poderá ser 
ouvida neste espetáculo a solo 
dia 7 de março, no CCB.  

sionada pela GAES – Centros 
Auditivos, seja especial. Em 
primeiro lugar, o seu caráter 
pioneiro e a interatividade da 
exposição. Os visitantes serão  
“convidados“ a refl etir sobre o 
sentido da audição e o mundo 
do som. Para ver das 10h às 
17h de segunda a sexta-feira 
(sábados por marcação).

“A Porta para 
a Liberdade” 
Pedro Prostes 
da Fonseca
MATÉRIA PRIMA

Pedro Prostes da 
Fonseca, ex-jor-

nalista da Lusa, do Expresso 
e do Sol, relata a fuga de Álvaro 
Cunhal e de nove dirigentes do
PCP do Forte de Peniche, em 
1960, vista pelos olhos de Jorge 
Alves, o guarda que ajudou na 
fuga, e da família deste. Soldado 
da GNR, Jorge Alves era um 
homem sem fi liaç ã o polí tica, 
mas cansado de um Portugal 
amordaç ado e revoltado com a 
hierarquia militar a que pertencia.

“Dieta 
das Princesas” 
Catarina Beato
MARCADOR

Há um momento 
em que tudo mu-
da. Para Catarina 

Beato foi quando percebeu que 
estava a apagar todas as fotogra-
fi as que lhe tinham tirado naquela 
noite de verão. “Dieta das Prin-
cesas“ é o registo do processo 
de reencontro consigo mesma, 
onde conta como perdeu 15 kg 
e como passou do número 44 
de calças para o 36. Um livro 
onde a autora relata como se 
reencontrou e se tornou uma 
mulher feliz com o seu corpo.   

“Veneza 
pode esperar 
– Diário 1” 
Rita Ferro
DOM QUIXOTE

Após duas deze-
nas de títulos, Rita 

Ferro abre a porta da sua intimi-
dade aos leitores. “Veneza Pode 
Esperar“ é o balanço autobiográ-
fi co de uma pós-feminista prag-
mática, às voltas com o mal-estar 
contemporâneo, ao longo de 
240 páginas cheias de humor, 
autoironia e a amarga lucidez 
de quem sabe perder. Trata-se 
do primeiro volume de um diário 
íntimo, sem fi nal feliz nem beijos 
ao pôr do sol.  

“Fim de
Semana 
em Paris” 
ZON 
AUDIOVISUAIS, 
ESTREIA DIA 
6 DE MARÇO

Nick (Jim 
Broadbent) 
e Meg Burrows (Lindsay Dun-
can) regressam a Paris, cidade 
onde passaram a lua de mel, 
para comemorar o 30º aniver-
sário de casamento. Planeado 
como um fi m de semana para 
reencontrarem o romance num 
casamento de muitos anos, 
o que na realidade acontece 
é a libertação de tensões há 
muito acumuladas por ambos, 
às vezes de forma bem-humo-

“Um Novo Fôlego” 
ZON AUDIOVISUAIS, 
ESTREIA DIA 6 DE MARÇO

O outono faz com que o 
professor de música Keith 
Reynolds (Guy Pearce) entre 
numa fase nostálgica. Enquanto 
a mulher Megan (Amy Ryan)
e a filha, Lauren (Mackenzie 
Davies) estão ansiosas com a 
entrada de Lauren no último 

ano do liceu, Keith fi ca preso às
memórias das noites em que 
tocava violoncelo com a 
prestigiada orquestra sinfóni-
ca de Manhattan. Ao mesmo 
tempo, Megan acolhe Sophie 
(Felicity Jones), uma estudante 
inglesa que se integra no am-
biente acolhedor dos Reynolds, 
mas que rapidamente começa 
a mudar 
a dinâ-
mica da 
família. 
Sophie 
incen-
t i va  o 
caráter 
impul-
sivo de 
Keith. 

rada, mas também dolorosa. 
Esta comédia, da autoria 
de Roger Michell, o realizador 
de “Notting Hill“, pode ser 
descrita como um retrato cómi-
co e por vezes muito realista do 
casamento e da vivência entre 
duas pessoas após 30 anos de 
vida em comum. 





sabor lux
fotos Tiago Frazão

A cozinha de Vasco Aragão

Ovos Recheados com Mousse de Basílico 
em Salada de Flores Comestíveis

Cocktail de Polvo com Manga e Caril

INGREDIENTES:

• 4 ovos
• 1 ramo de basílico fresco
• Maionese q.b.
• Molho vinagrete q.b.
• Flores comestíveis

INGREDIENTES:

• 1 polvo grande
• 1 cebola 
• 1 manga madura 
• Leite de coco q.b.
• 2 dentes de alho picados
•  2 c. de sopa 

de caril em pó
• Azeite q.b.
• Sal e pimenta q.b.
•  Salada verde 

e fl ores comestíveis

Agradecimentos
LIVING ROOM ORGANIZAÇÃO DE FESTAS

Tel. 214 820 220

Coza os ovos, descasque-os, 
corte-os ao meio e retire-lhes as 
gemas. Pique-as grosseiramente 
e reserve. Reserve também as 
claras. Lave as folhas de basílico 
e pique-as na picadora, para 

fazer uma pasta. Junte um 
pouco de maionese, envolva 
as gemas e recheie as claras. 
Sirva sobre uma salada de fl ores 
comestíveis e regue com molho 
vinagrete. 

Coza o polvo em pouca água, 
com sal e a cebola. Corte-o em 
rodelas fi nas. Numa frigideira, 
deite um fi o de azeite e salteie 
o alho picado. Junte de seguida 
o polvo e deixe alourar. Retire o 
polvo e coloque-o no prato. Na 
frigideira onde salteou o polvo, 

junte a manga descascada e 
cortada aos cubos. Deixe 
cozinhar em lume médio e junte 
um pouco de caril previamente 
diluído com no leite de coco. 
Tempere com sal e pimenta. Sirva 
quente acompanhado com uma 
salada verde e fl ores comestíveis.





shopping

TEMPO DELICIOSO
A Swatch antecipa o sol 
com a sua coleção primavera/
verão 2014, inspirada nas 
tendências contemporâneas 
ligadas ao mundo da cozinha 
e da pastelaria, sempre 
tendo como base os últimos 
destaques do mundo 
da moda. Os modelos 
do tema Classic têm 
a sua inspiração nos ideais 
de beleza e elegância 
que perduram no tempo. 
Os modelos do tema Pastry 
Chefs adoçam a coleção 
com as cores suaves e doces, 
dignas de uma deliciosa 
montra de pastelaria. 
Desde €45.

UMA COLEÇÃO INSPIRADA NO AMOR
Todo o charme da Cidade do Amor está reunido 

na coleção Paris, da One Jewels. Conhecidas 
pelo seu estilo chique e clean, as francesas apreciam 

peças intemporais capazes de dar um toque 
sofi sticado ao look, numa questão de segundos. 
A sofi sticação das joias surge da combinação 

do aço dourado com o logótipo One 
cravejado de cristais brancos. 

Pulseira, €59.

CRIANÇAS FELIZES E DIVERTIDAS
A nova coleção primavera/verão 2014 

da Tuc Tuc presta uma homenagem emotiva 
ao passado. Uma extensa coleção que recorre 

a mundos de fantasia, às vezes marinhos, 
outras vezes fl orais ou étnicos, e que tem 
em conta as necessidades estéticas bem 

como a qualidade de acabamentos 
e materiais. Dos 0 aos 14 anos. 

Casaco, €35,99.

AO ESTILO DE GAUDÍ
Descubra na coleção Love 
in Cork a clutch Barcelona, 
inspirada na genialidade 
artística de Gaudí, que pode 
ver-se um pouco por toda 
a cidade espanhola. Um formato 
prático com uma faixa elástica 
que lhe dá um toque moderno. Disponível com várias 
texturas de cortiça e com faixas em bege, preto 
ou azul-cobalto. Desde €75.

PARA MULHERES ESPECIAIS
A Eugénio Campos pensou num conjunto 

de sugestões de sonho, repletas de glamour, 
emoção e sensibilidade estética, do qual fazem 

parte as mais recentes tendências de moda, 
joias especiais, relógios cheios de estilo 

e ainda malas glamorosas. Peças exclusivas, 
preparadas exclusivamente a pensar em si.

O GOSTO PELA TRADIÇÃO
A Citizen continua 

a dar cartas no mundo 
da relojoaria! Os novos

 relógios com tecnologia 
Eco-Drive, caixa de aço 

de 45 mm, resistência 
à água até 100 m, 

e bracelete de pele 
castanha ou preta 

são o presente perfeito 
para o pai que gosta da 
tradição e da elegância 

no pulso. €139

MODA NO LIDL 
PARA ELES E ELAS

De 27 de fevereiro 
e 26 de março, 

o Lidl apresenta a sua 
gama de vestuário 

para senhora, homem 
e criança. Nesta seleção 

de produtos de 
qualidade com preços 

surpreendentes 
(dos €2,29 aos €19,99) 

é de destacar 
a presença das grandes 

tendências da moda, 
como os padrões 
fl orais e, claro, os 

pantones eleitos para 
representar esta estação 

como hemlock,  
freesia, violet tulip 

e dazzling blue.

PARA UM PAI LINDO
Trim & Style 6 em 1, 
da Rowenta, apresenta 
seis ferramentas e muita 
precisão num só kit 
multistyle aparador, ideal 
para os pais que gostam 
de cuidar da sua aparência. 
Pente para cabelo, pente 
para barba, aparador 
de nariz e orelhas, 
uma cabeça de aparar 
larga e outra estreita. 
E pode ser utilizado 
no duche. €55



CLÁSSICO 
E CASUAL

Viajar nunca foi 
tão elegante. 

A Giovanni Galli 
apresenta para a 
primavera/verão 

2014, peças 
pautadas tanto 

pelo estilo clássico 
como pelo 

desportivo e casual. 
À semelhança 
das estações 

passadas, 
esta coleção conta 

com a presença 
dos talentosos 

modelos 
Jonathan 

Sampaio e Ryan 
Douglas.

ACESSÓRIOS COLORIDOS
Elegância, cor e estilo 

são as propostas para a coleção 
primavera/verão 2014 da Primadona. 

Um convite ao seu lado positivo, 
através de acessórios coloridos 

e originais que estimulam o estado 
interior e a beleza da mulher.
 Criatividade e inovação são 

as palavras de ordem da marca, 
que vai, sem dúvida, surpreender 

nesta estação com cor, 
alegria e qualidade. €37,90

CUIDE DA PELE 
DO SEU BEBÉ

Nada é mais precioso 
do que uma criança. 

O bebé necessita 
de produtos 

perfeitamente 
adaptados e seguros 

para a sua pele. A fi na 
camada hidrolipídica, 

a maior propensão 
para infeções e 

irritações, o maior risco 
de toxicidade, a maior 

secura de pele são problemas específi cos que necessitam 
de ser ponderados. A pensar neles, a Bioderma acaba 

de lançar a linha Bioderma Bebé ABCDerm: Higiene 
e cuidado para a pele sensível do bebé.

DESFRUTE DA VIAGEM
Para aproveitar ao máximo 
uma viagem relaxante, 
é indispensável que 
a bagagem seja leve, 
prática e com boa 
capacidade de arrumação. 
Desde malas desenhadas 
especifi camente para 
viagens de curta distância,
a malas bem organizadas 
para laptop, malas 
compactas e mochilas 
de múltiplo armazenamento, 
a Samsonite® oferece 
uma vasta gama 
de soluções de qualidade 
superior. 

DESPORTIVO E URBANO
O modelo Hard, da Ego Watches, 
é o companheiro ideal para 
superar os desafi os diários. 
O mostrador multifunções 
assume o protagonismo 
e apresenta dia da semana, 
mês e as 24 horas. 
Homens e mulheres podem 
usar este relógio, disponível 
em duas versões. Hard pode 
ter fundo do mostrador 
e bracelete pretos com caixa 
de aço escovado ou fundo 
do mostrador e correia castanhos, 
combinando com uma caixa 
de aço ionizado. 
Modelo na foto, €109.

ESTILO VINTAGE 
Na primavera/verão 2014, 

Antony Morato 
apresenta uma 

proposta multifacetada, 
rica e que se ajusta 

a qualquer identidade. 
A linha Metropolis 

inspira-se na nostálgica 
ironia dos fi lmes 

de Charlie Chaplin, 
apresentando um estilo 

minimal e informal.  
O look citadino é vintage 

e combina casacos de cetim
e peças de malha com calças 

de ganga cinzenta com bolsos 
grandes. Casaco, €89,90.



jogos lux

S
U

D
O

K
U

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

E
F
D
Z
H
E
L
C
N
Z
R
U
O

X
F
I
A
O
E
Q
E
R
C
X
O
G

A
H
S
D
M
D
C
I
I
R
T
N
S

E
M
A
N
G
U
E
I
R
A
S
E
I

F
I
N
I
A
L
N
A
N
S
U
R
Z

G
G
S
H
R
E
L
P
L
T
L
X
D

R
O
C
O
R
I
E
U
G
L
A
S
V

S
P
I
U
A
K
B
A
R
A
G
E
X

I
E
D
N
B
J
E
T
E
Z
O
D
V

R
M
E
I
E
A
R
V
C
O
P
M
U

E
U
M
R
L
A
H
S
E
N
O
U
S

I
L
G
O
B
C
N
M
V
L
K
N
A

L
E
A
M
E
B
F
M
O
I
E
I
E

O
O
D
H
D
E
S
S
L
A
B
D
S

U
N
H
O
H
I
I
I
Q
C
N
O
C

D
A
P
F
B
J
A
M
C
V
T
S
T

G
R
L
L
I
A
O
O
D
M
S
D
A

L
D
N
F
P
F
I
U
O
I

W
A
A

L
O
G
R
H
L
L
O
R
Z
S
T
V

I
D
H
E
D
O
B
B
I
I
C
I
S

N
I
B
D
R
R
Z
O
T
R
R
J
W

A
Z
N
U
H
R
I
D
J
T
A
U
I

X
E
T
D
S
I
S
E
E
A
V
C
L

B
G
E
I
U
L
R
M
C
R
O
A
E

C
V
A
S
L
S
V
A
M
E
I
L
I

P
I
A
T
Z
T
A
L
P
P
S
E
H

R
U
E
D
A
D
I
C
O
M
C
N
T

I
Z
U
F
D
A
I
S
R
I

M
A
O

Z
I
A
E
E
E
S
T
T
V
W
L
A

O
L
O
N
D
P
A
R
E
A
E
E
T

G
I
B
P
E
H
C
U
L
N
H
O
I

L
U
L
E
B
A
S
I
A
L
I
V
Y

E
Q
T
I
U
B
B
T
N
C
T
I
A

R
P
P
D
I
Q
I
E
L
D
O
V
C

A
E
C
H
C
L
J
L
A
X
M
N
O

N
I
S
I

W
A
N
I
H
P
E
I
J

❐ Beija-Flor  ❐ Imperatriz  ❐ Mangueira  ❐ Mocidade  ❐ Portela  ❐ Salgueiro  ❐ Unidos da Tijuca  ❐ Vila Isabel

Descubra os nomes de OITO ESCOLAS DE SAMBA 
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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
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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: 7 de Espadas, 
que signifi ca Novos Planos. 
Amor: Um novo amor, mais livre, 
pode despontar. Liberte-se de 
fantasmas e tenha bom senso.
Saúde: Aproveite a sua energia 
para praticar mais desporto.
Dinheiro: Pode iniciar novas 
funções ou até encontrar uma 
nova ocupação profi ssional.
Pensamento Positivo: Sei que 
tenho o poder de concretizar 
os meus sonhos.

 
CAPRICÓRNIO
22/12 a 20/01
Elemento: Terra
Planeta Regente: 
Saturno
Carta Dominante: Rei de Paus, 
que signifi ca Força.
Amor: Procure ser mais atencioso 
para com a sua cara-metade, 
que, sem dúvida, o merece.
Saúde: Mantenha a calma 
perante qualquer situação.
Dinheiro: Empenhe-se com 
determinação na conquista dos 
seus objetivos.
Pensamento Positivo: O meu 
coração ajuda-me a escolher 
o que é melhor para mim.

AQUÁRIO 
21/01 a 19/02
Elemento: Ar
Planeta Regente: Úrano
Carta Dominante: 9 de Espadas, 
que signifi ca Mau Pressentimento.  
Amor: Desconfi e das aparências
e não acredite prontamente 
em tudo aquilo que lhe dizem.
Saúde: Problemas relacionados 
com retenção de líquidos. Ingira 
alimentos ricos em fi bras.
Dinheiro: Pode enfrentar situa-
ções mais delicadas no seu local 
de trabalho.
Pensamento Positivo: Encontro 
as respostas de que preciso 
dentro do meu coração.

PEIXES 
20/02 a 20/03
Elemento: Água
Planeta Regente: 
Neptuno
Carta Dominante: 10 de Paus, que 
signifi ca Sucessos Temporários.
Amor: A sua relação amorosa 
pode enfrentar um período de 
crise ou dúvidas quanto ao futuro.
Saúde: Proteja-se do calor, para 
evitar problemas de garganta.
Dinheiro: Cuidado! Não esteja 
excessivamente despreocupado, 
para não perder dinheiro.
Pensamento Positivo: Sei que 
posso realizar os meus projetos. 
Acredito em mim! 

CARNEIRO 
21/03 a 20/04
Elemento: Fogo
Planeta Regente: 
Marte
Carta Dominante: Valete de 
Espadas, que signifi ca Alerta.
Amor: Estará muito exigente nos 
seus afetos e esperará muitas 
carícias e demonstrações de amor 
do seu par.
Saúde: Sentir-se-á cheio de 
energia. Aproveite-a!
Dinheiro: Esteja muito atento, para 
não desperdiçar oportunidades.
Pensamento Positivo: Estou 
atento aos desafi os que possam 
surgir.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12
Elemento: Fogo
Planeta Regente: 
Júpiter
Carta Dominante: 9 de Copas, 
que signifi ca Vitória. 
Amor: Prepare-se para uma 
mudança muito positiva na sua 
vida sentimental.
Saúde: Não se deixe abater 
por qualquer sintoma. Consulte 
logo o seu médico.
Dinheiro: Aproveite o seu poder 
de persuasão para melhorar a 
sua situação fi nanceira.
Pensamento Positivo: Sei dar 
valor a tudo o que tenho.

BALANÇA 
24/09 a 23/10
Elemento: Ar
Planeta Regente: 
Vénus
Carta Dominante: Ás de Espadas, 
que signifi ca Sucesso.
Amor: A sua relação amorosa 
atravessa um período decisivo. 
Aproveite este momento para 
surpreender a sua cara-metade.
Saúde: Não terá grandes 
preocupações a este nível.
Dinheiro: Lute para conquistar 
o sucesso que tanto merece.
Pensamento Positivo: A minha 
intuição é a minha mais sábia 
conselheira.

TOURO 
21/04 a 21/05
Elemento: Terra
Planeta Regente: 
Vénus
Carta Dominante: 4 de Copas, 
que indica um possível Desgosto.
Amor: Reúna os seus amigos à 
volta de um agradável banquete.
Saúde: Não permita que a rotina 
lhe cause desgaste, diversifi que 
as suas atividades, incluindo 
exercício físico no seu dia a dia.
Dinheiro: Adote uma atitude 
mais contida na gestão do seu 
dinheiro.
Pensamento Positivo: Concen-
tro-me mais no presente.

GÉMEOS 
22/05 a 21/06
Elemento: Ar
Planeta Regente: 
Mercúrio
Carta Dominante: 2 de Paus, 
que signifi ca Perda de Oportu-
nidades. 
Amor: Pode ter uma surpresa 
agradável. Esteja atento, para 
não deixar fugir um grande amor!
Saúde: Evite fazer esforços: os 
seus músculos irão ressentir-se!
Dinheiro: Pode ser uma fase 
benéfi ca, desde que saiba apro-
veitar as oportunidades.
Pensamento Positivo: Sossego
o meu coração através da fé.

CARANGUEJO 
22/06 a 22/07
Elemento: Água
Planeta Regente: 
Lua
Carta Dominante: Rainha de 
Ouros, que signifi ca Ambição.
Amor: Seja mais consciencioso 
das atitudes que tem para com 
os seus familiares.
Saúde: Adote uma alimentação 
mais saudável.
Dinheiro: Tenha cuidado para 
que a ambição excessiva não lhe 
seja prejudicial.
Pensamento Positivo: Empe-
nho-me na conquista dos meus 
objetivos.

ESCORPIÃO
24/10 a 21/11
Elemento: Água
Planeta Regente: 
Plutão
Carta Dominante: Ás de Paus, 
que signifi ca Energia.
Amor: Viverá momentos cheios 
de paixão e romantismo. Esteja 
atento a todas as oportunidades 
e aproveite-as bem. 
Saúde: O seu sistema imunitário 
estará algo fragilizado. Cuidado 
com os excessos.  
Dinheiro: Boa fase para se lançar 
em novos empreendimentos.
Pensamento Positivo: Acredito 
nos meus sonhos!

SOFIA CARVALHO
Esta apresentadora é nativa do signo Peixes, evidenciando 
a sensualidade e a doçura que emanam das nativas deste 
signo. A mulher Peixes é muito feminina, encarando 
a vida com compaixão para com os outros e sensibilidade 
em relação a tudo o que a rodeia. Sofi a Carvalho tem
necessidade de romantismo no seu dia a dia, embora 
seja também muito determinada e empenhada na 
conquista dos seus objetivos. 

VIRGEM
24/08 a 23/09
Elemento: Terra
Planeta Regente: 
Mercúrio 
Carta Dominante: 4 de Espadas, 
que signifi ca Inquietação. 
Amor: Não alimente ressen-
timentos ou remorsos, e fale 
abertamente sobre o que o
preocupa.
Saúde: Deverá visitar o médico 
para uma consulta de rotina.
Dinheiro:  Não se deixe 
perturbar pelos percalços que 
possam surgir.
Pensamento Positivo: O amor 
ilumina o meu coração.
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