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MARIA JOÃO BASTOS, 
de 38 anos, assume ser 

competitiva com ela própria

 A atriz esteve em Los Angeles 
em trabalho, onde se cruzou
com estrelas como Brad Pitt 
e jantou com Keanu Reeves

 “Não gosto que 
me digam que 

não sou capaz„ 

Com mais de 20 anos de carreira, Maria João 
Bastos está feliz com o que alcançou e com 
as escolhas que fez. Deseja continuar a ter 

projetos que sejam grandes desafi os para si



B
onita, elegante, caris-
mática e muito talen-
tosa são alguns dos 
adjetivos que des-
crevem Maria João 

Bastos. Aos 38 anos, é uma 
referência entre as atrizes 
portuguesas. Em Los Angeles, 
enquanto embaixadora da 
Piaget, marcou presença na ceri-
mónia de entrega dos Film 
Independent Spirit Awards, 
onde privou com várias estrelas 
de Hollywood, como Keanu 
Reeves, por exemplo. “Sempre 
admirei o seu trabalho e ele foi 
muito simpático comigo”, revelou 
à Lux. Esta viagem foi o mote 
para uma conversa em que 
a atriz fez o balanço de duas déca-
das de profi ssão, traçou novos 
objetivos, regressou à infância, 
e se revelou apaixonada pela 
vida, pelo trabalho e feliz com 
a sua imagem.
Lux – Viajar é uma das suas 
grandes paixões. De certeza que 
não foi a primeira vez que esteve 
em Los Angeles. De que é que 
mais gostou?
Maria João Bastos – De facto, esta 
não foi a primeira vez que vim a 
Los Angeles, mas cada viagem 
torna-se única pelas circunstâncias 
em que a vivemos. Gostei muito 
dos Independent Spirit Awards 
deste ano. Foi a primeira vez 
que estive presente enquanto 
imagem da Piaget e foi especial 
representar Portugal num evento 
desta dimensão. Além disso, tive 
a oportunidade de conhecer 
pessoas que admiro muito 
profissionalmente. Foi real-
mente uma noite fantástica.
Lux – Partilhou a mesa com o 
ator Keanu Reeves. Simpático?
M.J.B. – Foi um jantar muito 
animado e eram todos muito 
simpáticos. Gostei particular-
mente de conhecer e conversar 
com o Keanu Reeves. Sempre 
admirei o seu trabalho e ele foi 
muito simpático comigo.
Lux – O que é que procura numa 
viagem? 
M.J.B. – Procuro mergulhar na 
cultura de cada país que visito, 
através de cada pessoa que 
conheço, cada passeio, cada 
experiência gastronómica, cada 
museu que visito. Gosto de fi car 
algum tempo no mesmo sítio 

Aos 38 anos, Maria João 
Bastos é, sem dúvida, 

uma das atrizes 
portuguesas mais bonitas 

e talentosas. Com uma 
imagem irrepreensível, 

está sempre entre 
as mais elegantes 

 “Vivo feliz 
com a minha 

imagem„ 



Viajar é um dos seus 
passatempos preferidos. 
Maria João Bastos esteve 

em Los Angeles em
 trabalho, mas aproveitou 

para desfrutar de uma 
cidade que já conhece

 “Vivi cinco anos 
no Rio, guardo 

memórias 
incríveis e amigos 

verdadeiros„ 

para ter, exatamente, essa opor-
tunidade de intimidade com 
o lugar. Gosto de criar laços. 
Gosto de absorver e a cada 
viagem ganhar um pouco mais 
daquele “mundo”. 
Lux – Já lá vão 20 anos de 
carreira. Qual é o balanço?
M.J.B. – Muito positivo, sinto-me 
realizada com tudo o que tenho 
aprendido e evoluído enquanto 
atriz. O nosso trabalho também 
passa pelas escolhas que faze-
mos e penso que tenho con-
seguido escolher personagens 
que mostrem a minha versati-
lidade e a minha capacidade 
enquanto atriz, e projetos que me 
têm permitido crescer profi ssio-
nalmente. Essa é a minha grande 
meta e o meu verdadeiro prazer. 
Continuar a desafi ar-me a cada 
nova personagem... 
Lux – Tantos anos depois, não 
tem dúvidas sobre a profi ssão 
que escolheu? Ganhou-se uma 
atriz e perdeu-se uma jornalista?
M.J.B. – De forma alguma, aliás 
nunca tive qualquer dúvida desde 
muito cedo. Sempre tive muitas 
certezas e, por isso, nunca hesitei 
em seguir em frente mesmo nos 
momentos mais difíceis. Nunca 
quis ser jornalista, queria estudar, 
ter conhecimento, uma seguran-
ça, e adorei a faculdade, mas 
quando fi z o meu curso sempre 
soube que não seria para exercer.
Lux – Ser atriz era um sonho de 
criança? Como é que começou?
M.J.B. – Desde que me lembro, 
todas as histórias e recordações 
da minha infância me remetem
para o palco, o espetáculo, teatro, 



Consciente das suas capacidades, Maria João Bastos gostaria 
de chegar a outros mercados, internacionalizando-se

 “[Ser mãe] Claro, que sim! 
Acredito que tudo na minha vida 

acontece no momento certo„ 

representação... Acho que era  
muito claro para todos qual seria 
o meu caminho.
Lux – Tem duas irmãs mais velhas, 
ou seja, é um clã feminino. Como 
é que foi crescer entre mulheres?
M.J.B. – Sempre adorei crescer 
num clã feminino, além disso era a 
mais nova e fui muito mimada por 
todas. Sempre cresci com uma 
enorme sensação de proteção, 
partilha e companheirismo. 
Aprendi a crescer e a evoluir em 
conjunto, sem competição mas 
sim com entreajuda.
Lux – Cresceu num meio pe-
queno como Benavente, num 
ambiente de enorme liberdade. 

Gosta de regressar a casa?
M.J.B. – Liberdade é, sem dúvida, 
a palavra que mais associo à 
minha infância. Tive uma infância 
muito feliz, tenho maravilhosas 
memórias de Benavente e voltar 
faz-me sempre reviver episódios 
da minha infância que me mar-
caram. É bom regressar a casa. 
Aquela será sempre a minha 
casa, a casa onde cresci e onde 
tenho tantas recordações.
Lux – Já sei que não gosta que 
lhe digam “não és capaz”. 
É competitiva?
M.J.B. – Não sou competitiva com 
os outros, não quero ser mais 
do que ninguém. Quero lutar

pelos meus sonhos e realizar-me. 
Mas sou competitiva comigo 
própria. Adoro colocar-me desa-
fi os e trabalhar muito para conse-
guir realizá-los, adoro puxar 
por mim. E não gosto que me 
digam que não sou capaz, pois 
acho que, com trabalho e dedi-
cação, tudo se consegue. Sou 
muito persistente, nunca fui 
pessoa de desistir do que real-
mente quero ou de ter medo 
de lutar por isso.
Lux – Tem feito sobretudo tele-
visão e cinema. O teatro tem sido 
menos explorado. Alguma razão 
especial?
M.J.B. – Não tenho feito tanto 

como cinema e televisão, mas 
não porque não goste. Adoro 
teatro, mas a verdade é que 
não tenho tido convites muito 
interessantes e não quero fazer 
só por fazer. Existem várias peças 
que adorava fazer, que pretendo
fazer e espero que aconteça 
em breve.
Lux – Viveu cinco anos no Brasil, 
uma cultura bem diferente da 
nossa. O que é que guardou 
dessa experiência?
M.J.B. – Uma experiência única na 
minha vida, sem dúvida enrique-
cedora enquanto atriz mas, acima 
de tudo, enquanto pessoa.
Vivi cinco anos no Rio de Janeiro 



Maria João Bastos 
é imagem da Piaget, 

conhecida marca 
de joalharia

“ Sempre 
fui adepta 
do lema 

‘less is more’. 
Nunca gostei 
do exagero 
em nada„

e identifi quei-me imediatamente 
com a cidade e com a forma 
como vivem. Sempre adorei a 
sua liberdade e a sua espon-
taneidade. Guardo memórias 
incríveis e verdadeiros amigos 
que considero família.
Lux – Fazer uma telenovela 
brasileira era um sonho parti-
lhado com o seu pai [já falecido] 
e que acabou por realizar em 
2002, com “O Clone”. O que 
é que sentiu nesse momento?
M.J.B. – Realmente, naquela 
altura da minha vida e da minha 
carreira, foi um sonho tornado 
realidade. E a verdade é que 
foi um salto gigante na minha 
carreira. Senti-me muito feliz 
com a oportunidade e com tudo 
o que estava a viver e penso que 
aproveitei muito bem, acabei 
por fi car cinco anos [risos].
Lux – É difícil trabalhar com 
pessoas de quem não se gosta?
M.J.B. – Felizmente, tenho uma 
ótima relação com praticamente
todas as pessoas com quem 
trabalho. Quando nos cruzamos 
com alguém menos agradá-
vel, ou que tenha uma aborda-
gem pouco profi ssional, foco-
-me apenas no que importa, 
que é o meu trabalho e o tra-
balho de quem está ali mesmo 
por amor e por verdadeira 
paixão à representação. São 
essas pessoas que me motivam 
e, felizmente, tenho tido a sorte
de trabalhar com excelentes 
profi ssionais que são também 
excelentes pessoas.
Lux – Tem uma personalidade 
muito forte. Isso tem-se revela-
do uma mais-valia ou, em muitas 
situações, um obstáculo?
M.J.B. – Levo o meu trabalho 
muito a sério, entrego-me a 
100% e trabalho muito para o 



fazer bem feito. Acredito que 
essa personalidade forte tem 
sido uma mais-valia ao longo 
do meu percurso. Sempre soube 
aquilo que queria e sempre 
segui o meu caminho assente 
em valores como a honestidade, 
a seriedade e a entrega. E essa 
é, sem dúvida, a única forma de 
construir algo sólido.
Lux – E no amor, como é que 
isso interfere?
M.J.B. – Não vou falar sobre isso.

Lux – É apaixonada? Está 
apaixonada?
M.J.B. – Pela vida, completa-
mente. Adoro viver!
Lux – Ser mãe continua a fazer 
parte dos seus planos?
M.J.B. – Claro que sim, acredito 
que tudo na minha vida acontece 
no momento certo.
Lux –  Considera-se uma mulher 
bonita?
M.J.B. – Vivo feliz com a minha 
imagem.

 Reservada, não quis revelar se tem ou não um novo amor, 
depois do fi m do namoro com o ator Pedro Barroso

 “Desde que me lembro, todas
as histórias e lembranças da minha 
infância me remetem para o palco„ 



 Maria João Bastos é licenciada em Ciências da 
Comunicação, mas confessa que nunca quis ser jornalista. 

Na verdade, sempre soube que queria ser atriz

 “Levo o meu trabalho muito a sério, 
entrego-me a 100% e trabalho 
muito para o fazer bem feito„

Lux – É adepta da máxima “less 
is more”?
M.J.B. – Sempre fui... Nunca gostei 
do exagero em nada.
Lux – Não sente que o mercado 
português já é pequeno para si?
M.J.B. – Não, sinto é que posso 
chegar a vários mercados.    
Lux – Sei que gosta de cantar. 
Gostaria de repetir a experiência, 
se bem que num registo diferente 
do da Liliane Marise?
M.J.B. – Sempre gostei de cantar e,
realmente, com todo o trabalho 
feito a nível vocal para esse projeto
as minhas capacidades melhora-
ram bastante. Quem sabe um 
dia, um novo projeto, num outro 

momento e com uma abordagem 
diferente... poderia ser muito 
interessante.
Lux – Não esconde que 2013 foi 
excelente. 2014 promete ser 
igual?
M.J.B. – 2013 foi realmente um 
ano muito especial. Mas 2014 
será um ano de projetos igual-
mente interessantes e que se-
rão desafi os diferentes e muito 
estimulantes. Espero que corram 
bem e que termine 2014 com a 
mesma sensação de realização 
com que terminei este ano que 
passou. ■

texto Evelise Moutinho (evelisemoutinho@lux.
masemba.com)  fotos Caeser Lima



O casal pagou 48 milhões 
de euros num leilão

DAVID e VICTORIA 
BECKHAM compram 
‘palácio’ onde Gianni 

Versace foi assassinado 

C
om 2000 m2, distribuí-
dos por 10 quartos, 
12 casas de banho, 
um salão de 200 m2,
piscina e paredes 

decoradas com frescos, a man-
são, em Miami, onde o estilista 
Gianni Versace viveu e morreu 

em 1997, pertence agora aos 
Beckham. Desde que soube-
ram que seria posta à venda, 
David e Victoria quiseram com-
prá-la. Apesar de só agora a aqui-
sição ter sido tornada pública, 
uma vez que o futebolista e 
a estilista pediram discrição 

 O palacete já teve nove donos desde a morte 
de Gianni Versace. Os últimos são os Beckham, 

mas ainda não foi revelado com que fi m o compraram



Versace adquiriu em 1992 a mansão, construída em 1930, por 19 milhões de euros. Cinco anos depois, ao voltar 
do seu habitual pequeno-almoço no News Cafe, foi baleado duas vezes, na cabeça, nos degraus da escadaria de pedra

 em frente ao portão de ferro da fachada da casa, por um serial killer. Em cima, David Beckham com a fi lha Harper, de 2 anos

 A mansão tem 
10 quartos, 
12 casas de 

banho e piscina 
com mosaicos

 de ouro 
de 24 quilates

absoluta no negócio, os dois 
conseguiram realizar o seu 
sonho em outubro passado. 
Colocada à venda em leilão com 
uma base de licitação de 18 mi-
lhões de euros, David e Victoria 
pagaram 48 milhões. Antes de 
comprar este autêntico palácio, 
que já teve nove donos, o casal 
vendeu a sua propriedade em 
Hertfordshire, conhecida como 
Beckhingham Palace, por cerca 

de 20 milhões de euros. Não se 
sabe ainda qual o uso que os 
Beckham vão dar à mansão, 
onde já fi caram instaladas es-
trelas como Madonna ou Naomi 
Campbell. Agora que David já 
se retirou dos relvados, tem mais 
tempo para dedicar a Victoria 
e aos fi lhos do casal, Brooklyn, 
Romeu, Cruz e Harper. ■

texto Rita Pacheco (ritapacheco@lux.masemba.com)
fotos Reuters e Arquivo Lux



F
eliz, sem conseguir parar de sorrir, Marta 
Leite de Castro, de 34 anos, não conse-
gue disfarçar o momento especial que 

está a viver. Três meses depois de ter sido 
mãe de Caetana, fruto do casamento com 
Pedro Perestrelo Pinto, a apresentadora 
surgiu pela primeira vez em público na festa 
do 57.º aniversário da RTP. Com um modelo 
Veste Couture que mostrava a excelente 
forma física em que se encontra, Marta 
confessou: “Estou muito feliz e a viver uma 
fase de encantamento. A Caetana foi como 
um presente de Natal e está a ser maravilho-
so.” A apresentadora, que é também mãe 
de Mia, de 8 anos, afi rma: “A Mia é uma 
grande ajuda. Nunca pensei que a diferença 
de idades fosse tão boa. Pensava que ia ser 
mais complicado e estranho, mas está a ser 
muito bom. A Caetana é uma bebé muito 
calma e a Mia é muito protetora. Vivo uma fase 
em que estou no meio das fraldas e depois 
tenho de ajudar a Mia a estudar para os 
testes. São duas idades muito diferentes e, 
por isso, está a ser também uma experiência 
muito rica.” Marta afi rma que, fi sicamente, 
as fi lhas são muito diferentes: “A Mia é muito 
mais morena e a Caetana tem os olhos claros. 
A Mia é mais parecida comigo e a Caetana 
puxou à família da minha mãe.” A apre-
sentadora diz ainda que o marido “se tem 
mostrado uma excelente ajuda: também 
está radiante”. ■ 

 MARTA LEITE 
DE CASTRO radiante 
três meses depois

de ter sido 
mãe de Caetana

“Estou muito 
feliz e a viver 
uma fase de 

encantamento„ 

Vestida pela Veste Couture, Marta 
Leite de Castro mostrou a excelente 

forma física em que se encontra. 
A apresentadora, que é também 

mãe de Mia, de 8 anos, prepara-se 
agora para voltar ao trabalho

foto João Cabral



 DIOGO INFANTE e JOÃO GIL 
sobem ao palco do Teatro São Luiz 

para interpretar “Ode Marítima”

 “Hoje é um dia histórico 
para mim, pois foi a 

minha estreia absoluta 
[em teatro]„ João Gil

D
ias antes da estreia, Diogo Infante 
dizia a Catarina Furtado: “Shakes-
peare ao pé disto não é nada.” 
Justifi cava, assim, o seu nervosis-
mo por representar a “Ode Ma-

rítima”, de Álvaro de Campos. O espetácu-
lo subiu ao palco do São Luiz, em Lisboa, 
no passado dia 5, e arrancou os maio-
res elogios na plateia. “É um espetáculo 
maravilhoso, arrepiante”, descreveu Luís 
Represas, orgulhoso da prestação do seu 
amigo de longa data João Gil, que se 
estreou numa peça de teatro, compon-
do a música e interpretando-a em palco. 
“Hoje é um dia histórico para mim, pois 
foi a minha estreia absoluta. Sinto-me um 
homem mais rico”, disse o compositor. 
Ana Mesquita, a sua mulher, era das mais 
entusiasmadas. “O João está numa fase 
muito erudita da sua vida. Compôs uma 
missa, criou o Quinteto Lisboa, que é 
música do mundo. E, neste espetáculo, 
a música dele casa muito bem com a 
interpretação do Diogo, que é o melhor 
ator da sua geração”, elogiou a jornalista. 
No fi nal da estreia, Diogo Infante conside-
rou: “É um dos textos mais extraordinários 
do século XX, que fala de uma identida-
de portuguesa, e acho que no momento 
que estamos a atravessar, em que esta-
mos meio abananados, também precisa-
mos de sentir coisas”, defendeu, acres-
centando que vai levar o seu fi lho, Filipe, 
de 11 anos, a assistir à peça. “Estou curioso 
por ver como é que ele reage”, disse. ■

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

À esquerda, em cima, Alexandra 
Lencastre com Diogo Infante. 

Em baixo, Ana Mesquita 
com João Gil, e Margarida 

Marinho



 Em cima, Luís Represas com a 
fi lha, Carolina, Catarina Furtado, 

e Diogo Infante. À esquerda, 
Ana Zanatti com Io Appolloni, e à 

direita, Rui Calapez com uma amiga

 “É um dos textos 
mais extraordinários 
do século XX. Estou 

curioso por ver como 
é que o meu fi lho 
reage, quando o 

trouxer„ Diogo Infante



É  
a atriz do momento. Com o 
primeiro papel no cinema, 
no fi lme “12 Anos Escravo”, 

Lupita Nyong’o recebeu 26 prémios 
e nomeações. Entre eles, o tão 
desejado Óscar da Academia de 
Hollywood na categoria de Melhor 
Atriz Secundária. Aos 31 anos, o 
salto para a ribalta deu-se dentro 
e fora do ecrã. Assim que des-
piu os trajes da escrava Patsey e 
começou a desfi lar pela passadeira 
vermelha dos muitos eventos que 
antecedem os Óscares, os críticos 
de moda renderam-se ao seu estilo 
romântico e jovial. Na imprensa, os 
rumores de um envolvimento com 
Michael Fassbender, o seu carrasco 
no fi lme, cresceram quando, duran-
te o discurso de agradecimento, 
Lupita lhe disse, emocionada: “Fos-
te o meu rochedo.” No entanto, ao 
mesmo tempo saíam notícias de 
que poderia estar a namorar com 
Jared Leto. No programa de Ellen 
DeGeneres, a atriz brincou com 
a situação: “Parece que a Miley 
Cyrus mo roubou.” Filha de pais 
quenianos e a segunda de seis 
irmãos, Lupita nasceu no México, 
onde o pai (hoje senador no 
Quénia) foi professor de Ciência 
Política. Mais tarde, licenciou-se 
na Universidade de Yale, nos EUA. 
Apesar de se sentir nas nuvens, 
lembra que o pai a fez perceber 
que tinha de se manter focada. 
Quando lhe liguei a contar que 
ia fazer um fi lme com o Brad 
Pitt, disse-me: “Então já tens 
trabalho!” ■

 Aos 31 anos, 
LUPITA NYONG’O tem 
Hollywood a seus pés

 “Quando contei 
ao meu pai que ia 
entrar num fi lme, 
disse-me: ‘Então, 
já tens trabalho!’„

Em 2004, Lupita trabalhava 
como assistente de produção 
com Ralph Fiennes no fi lme 

“O Fiel Jardineiro”. 
Já sonhava ser atriz, 

mas só quase 10 anos depois 
decidiu arriscar fotos Reuters



 EDUARDO BEAUTÉ 
surpreende 

o marido 
com a presença 

dos fi lhos, 
BERNARDO 
e LURDES, 

no seu regresso 
à ModaLisboa

 “O LUÍS 
fi cou muito 

emocionado„

Na Moda 
Lisboa, Luís 

Borges 
começou por 
desfi lar para 

Lidija Kolovrat. 
O manequim 
vestiu ainda 

criações 
de Ricardo 
Andrez e 

Filipe Faísca



O
primeiro desfi le de 
Luís Borges na Mo-
da Lisboa foi repleto 
de emoções. O ma-
nequim não contava 

com a presença na plateia dos 
dois fi lhos, Bernardo e Lurdes, e 
fi cou muito feliz com a surpresa 
de Eduardo Beauté. “Quando 
o Luís percebeu que eu estava 
com os meninos fi cou muito 
emocionado e rebentou-lhe 
uma lagrimazinha no canto do 
olho”, revelou à Lux o cabe-
leireiro. Juntar toda a família 
neste evento foi a forma que 
Eduardo encontrou de dizer 
“obrigado” ao marido: “Esta 
edição da ModaLisboa foi uma 
espécie de regresso ao trabalho 
do Luís, pois ele ausentou-se da 
profi ssão quando estava no 
auge da carreira. Com todas as 
questões burocráticas coloca-
das para tratarmos da vinda do 
Bernardo e da Lu, o Luís optou 
por se afastar da moda e dedi-
car-se só à família. Agora que 

as coisas estão praticamente 
todas resolvidas, achámos que 
seria a altura de ele voltar ao 
trabalho. Como forma de lhe 
darmos as boas-vindas e de lhe 
agradecermos tudo o que fez 
pela nossa família, nada melhor 
do que estarmos ali os três a 
assistirmos ao regresso do papá 
ao trabalho.” Ver o manequim 
desfi lar para Lidija Kolovrat foi 
uma verdadeira alegria para 
Bernardo e Lurdes, de 3 e 2 
anos: “Eles vibraram! A Lurdes 
estava eufórica!” Como con-
ta Eduardo, a fi lha é “muito 
vaidosa” e perde-se com roupa 
e acessórios: “Em casa, quando 
estamos com amigos, ela gosta 
de ir buscar casacos e sapatos 
e passa a vida a dizer que tem 
uma roupa muito bonita. Ela 
já é uma menina vaidosa, vai 
ser coquette. Tenho a certeza: 
quando crescer, vai-nos dar 
alguma despesa!” ■

 “A Lurdes é uma menina vaidosa, 
vai ser coquette. Quando crescer, 

vai-nos dar alguma despesa!„

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

 Luís Borges e Eduardo 
Beauté estão casados 
desde maio de 2011 

e têm dois fi lhos, 
Bernardo e Lurdes 



Após o desfi le de Nuno Baltazar na 
ModaLisboa, Joana Freitas foi ao stand 

da Samsung para celebrar o Dia da Mulher

F
oi no segundo dia da ModaLisboa 
que Joana Freitas surgiu publica-
mente, pela primeira vez, com o 

novo namorado, Francisco Alves. “Não 
vou falar sobre isso”, respondeu a mane-
quim, de 26 anos, aos jornalistas, quan-
do questionada sobre a relação com 
o surfi sta, de 21. Durante a passagem 
pelo evento, Joana e Francisco estiveram 
sempre próximos e mostraram muita 
cumplicidade, embora a manequim tenha 
admitido que não foi especialmente mi-
mada por se comemorar o Dia Internacio-

nal da Mulher: “Hoje não tive mimos, coi-
tadinha de mim... Acordei e tive mil coisas 
para fazer. Cheguei há bocado de viagem 
e ainda nem sequer falei direito com ele... 
Vim direta do Porto para aqui, vesti-me no 
carro”, confessou, bem-disposta. 
O namoro de Joana com o surfi sta, que 
a Lux anunciou em primeira mão, dura 
há cerca de dois meses. Anteriormen-
te, a manequim manteve uma relação 
com Francisco Rebelo de Andrade, que 
terminou no ano passado. ■

JOANA FREITAS 
aparece, pela 
primeira vez, 

ao lado 
do namorado, 
FRANCISCO 
ALVES, no 

Dia da Mulher

 “Hoje 
não tive 
mimos, 

coitadinha 
de mim...„

fotos Salvador Esteves



Cláudio Ramos e Pedro Crispim chegaram juntos para o desfi le de Nuno Gama, na Praça do Comércio, e acabaram por 
assistir aos desfi les seguintes. Segundo o consultor de imagem, as cores mais secas voltam a marcar o outono/inverno

C
láudio Ramos e Pedro Cris-
pim apareceram juntos no 
último dia da ModaLisboa. 

Os sorrisos entre eles acaba-
ram por destruir qualquer dú-
vida sobre uma reconciliação: 
“Nunca estivemos zangados. 
Aliás, não nos podemos zan-
gar, porque conhecemo-nos 

há oito anos. Houve um afas-
tamento a nível público, mas 
a nível pessoal continuámos a 
dar-nos e a saber que estamos 
lá um para o outro”, explicou 
o consultor de imagem. Como 
a Lux avançara no verão passa-
do, o apresentador da SIC, de 
39 anos, e Pedro Crispim, de 35, 

tinham terminado a relação. 
Porém, tudo parece ter voltado 
ao normal. “Estamos bem e 
felizes”, continuou o blogger, 
contrastando com o silêncio 
de Cláudio, que sempre evitou 
comentar o assunto. Em tom 
de conclusão, Pedro disse 
ainda: “Este meio é muito com-

plicado para manter qualquer 
relação. Permite-nos, muitas 
vezes, tomarmos opções de vida 
diferentes, mas também nos per-
mite reencontrarmo-nos a meio 
caminho.” Cláudio Ramos tem 
uma fi lha, Leonor, de 8 anos, 
fruto de uma relação anterior. ■

 PEDRO CRISPIM e CLÁUDIO 
RAMOS reconciliados 

na ModaLisboa 

 “Nunca estivemos 
zangados. Estamos 

bem e felizes„ Pedro Crispim 

fotos Artur Lourenço
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Sofi a 
Cerveira

Sharam 
Diniz

Jani 
Gabriel

Astrid Werdnig 
e Paulo Pires

Hugo Madeira 
e Ana Rita Clara

Luísa Beirão 
e Filipe Gomes

Catarina 
 Furtado

Ricardo 
Trêpa

Bárbara 
Taborda

Lili 
Caneças

Périkles Mandinga 
e Maria Borges

Luís Pedro 
Nunes

Victoria 
Guerra

Catarina 
Portas

fotos Artur Lourenço, Ricardo Santos, Salvador Esteves e Tiago Frazão



Dalila 
Carmo

José Castelo 
Branco

Raquel Prates 
e Nuno Gama

Jorge Corrula e 
Paula Lobo Antunes

Sofi a Ribeiro 
e Ruben da Cruz

Mickael 
Carreira

Eduarda 
Abbondanza

Joana 
Ribeiro

Andreia 
Vale

Paula 
Bobone

Sofi a 
Carvalho

Filipe Faísca e 
Joana Vasconcelos

Patrícia e António 
Pires de Lima
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Rui Moreira e 
Bárbara Taborda 
CASAL ATENTO À MODA
Foi na companhia da namorada, 
Bárbara Taborda, que Rui Moreira, 
presidente da Câmara Municipal 
do Porto, assistiu ao desfi le 
de Nuno Gama, no Terreiro do Paço. 
“Vim porque sou muito amigo do 
Nuno há muitos anos. Sempre me 
apoiou nas minhas coisas”, disse.

Sofi a Aparício 
e Leonor Poeiras
OUSADAS NA PASSERELLE

Fiipe Faísca foi o responsável pelo 
desfi le que encerrou a ModaLisboa 

e pelo encontro na passarelle de 
antigas manequins como Sofi a Aparício 
ou fi guras da TV como Leonor Poeiras. 

Ambas desfi laram e fi zeram furor
com transparências muito ousadas.

Flor
MANEQUIM CAI TRÊS VEZES NO MESMO DESFILE SOB O OLHAR DESESPERADO DE LILI CANEÇAS
Flor, uma das melhores manequins portuguesas, esteve em noite não no desfi le de Filipe Faísca, que encerrou 
mais uma edição da ModaLisboa. Ao entrar na passerelle, Flor caiu, uma situação comum nos desfi les. Acontece 
que a manequim voltou a cair mais duas vezes, uma delas perante a afl ição de Lili Caneças, que, de joelhos, ajudou 
de imediato a manequim. Triste com o sucedido, Flor não voltou à passerelle para a ‘volta’ fi nal, como seria de esperar.
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A cirurgia da próstata será toda igual? 
Incontinência e impotência estão sempre associadas? 
Problemas na próstata é igual a cancro da próstata?

“Todo o passado é um erro para cada um de nós!„
Miguel Torga

O peso do passado e de alguns preconceitos na opinião de cada doente é enorme! Sinto isso 
em cada dia da minha pratica clínica. Muitos com fundamento, outros sem qualquer fundamento, 
associam à cirurgia prostática o drama da disfunção erétil (vulgarmente designada por ‘impotência’) 
e da incontinência urinária. Felizmente, e como se costuma dizer, a tradição já não é o que era!
As doenças da próstata podem dividir-se em dois grandes grupos: malignas (em que se inclui 
o cancro da próstata) e benignas (hiperplasia benigna da próstata, prostatites, entre outras). 
A próstata faz parte do sistema reprodutor masculino. Tem aproximadamente o tamanho e a forma 
de uma noz e está localizada abaixo da bexiga e à frente do reto, envolvendo a uretra. A uretra 
é uma estrutura tubular que transporta a urina da bexiga, através do pénis. 
De uma forma algo generalista, a maior parte das cirurgias da próstata são realizadas em consequência 
de duas doenças: a hipertrofi a benigna da próstata e o cancro da próstata. As taxas de incontinência 
e disfunção erétil são completamente diferentes das do passado. O aprimorar da técnica e o uso 
da tecnologia têm diminuído vastamente estes números. Ainda que sejam menores, atualmente, 
é importante diferenciar a cirurgia que é efetuada por doença benigna daquela que é efetuada 
por cancro da próstata. 
No dia a dia, sempre que apresento a indicação cirúrgica a um doente, ato nobre em que o cirurgião 
explica ao doente que clinicamente tem indicação para ser operado, apercebo-me de que, para muitos, 
a expressão ‘cirurgia à próstata’ é igual a incontinência e impotência, o que é de todo um erro. 
Já nem sequer falo nas outras opções, não cirúrgicas, que existem para estas patologias. Refi ro-me 
apenas à cirurgia! Quer na cirurgia por cancro quer na cirurgia por doença benigna, as taxas de 
sucesso são muito diferentes das expressões faciais que vejo estampadas no rosto de muitos doentes. 
Felizmente, a prevalência, ou seja, o número de doentes afetados por doença benigna da próstata, 
é muito maior do que o das vítimas de doença maligna, o que para muitos pacientes também 
é um motivo de confusão! Doença da próstata não é de forma alguma igual a cancro da próstata. 
Aliás, na maioria das vezes, referimo-nos a hipertrofi a benigna da próstata! 
No que diz respeito à hiperplasia benigna prostática (HBP), esta é uma patologia urológica muito comum, 
causada pelo aumento não-cancerígeno da glândula prostática em homens a partir dos 50 anos. 
Como a próstata aumenta, ao envolver a uretra, faz a maioria dos homens ter difi culdade ao urinar, 
levando aos sintomas de HBP. Esta patologia, ainda que benigna, tem muitas vezes um enorme 
impacto na qualidade de vida do homem. Tal facto constata-se pelo número de vezes que se 
levanta durante a noite, pela necessidade imperiosa de urinar, pela fraqueza do jato urinário e muitas 
vezes pela disfunção erétil associada. Atualmente, além da terapêutica medicamentosa, existe 
um vasto leque de terapêuticas tecnológicas minimamente invasivas ao serviço da urologia que 
possibilitam o tratamento desta patologia tão frequente com um tempo de internamento muito 
reduzido, bem como ausência de cicatrizes cirúrgicas. Por tudo isto, uma discussão com o seu 
médico urologista reveste-se de primordial importância, tendo sempre presente que o seu médico 
será o seu maior aliado no seu tratamento! 

“Pensam que a tecnologia nos fará livres. Não, são as pessoas que nos libertarão.” 
          Michael H. Posner 

D
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Frederico Branco
Médico especialista 
em Urologia – Cirurgia 
Minimamente Invasiva
Imagem Médica da Lapa, 
Porto



citações

“Resta esperar que [Vítor] Gaspar possa fazer por nós, junto 
do FMI, apenas metade do que fez pelo FMI junto de nós”
Ricardo Araújo Pereira in Visão

“No Real Madrid os jogadores faziam fi la em frente 
ao espelho antes dos jogos e os árbitros à espera no túnel”
José Mourinho in Correio da Manhã

“Tive cancro da mama, há dois anos. 
Foi uma luta entre a vida e a morte. 
Houve mais coisas: um braço partido 
e duas negligências médicas. (…) 
Era como se tivesse esgotado 
a quota de sorte e tivesse 
de penar para a reaver”
Eduarda Abbondanza in Sábado

“O simbólico gesto 
da ‘reabilitação’ de Miguel 
Relvas ganha contornos 
de uma burrice política 
inqualifi cável. 
Mas, sobretudo, 
de uma afronta tremenda 
a todos os portugueses”
Pedro Norton in Visão

“Na RTP a maioria trabalha 
muito e ganha pouco” 
José Manuel Portugal, diretor de Informação 
da RTP, in Notícias TV

“Cavaco Silva, julgando-se 
outra vez no papel 
do homem do leme, 
veio anunciar e proclamar 
que, durante os próximos 
20 anos, o país e os 
portugueses vão ter 
de se sujeitar a andar 
com a pulseira eletrónica”
Jerónimo de Sousa in i

“Acho que o Sporting 
tem o recorde mundial 
de golos anulados 
esta época. Mas o que 
é que o treinador 
ou os jogadores podem 
fazer? É o futebol que temos”
Leonardo Jardim in i

“As formas do corpo das mulheres portuguesas ainda 
não se enquadram nas medidas exigidas pelo setor 
[da moda], são roliças, têm anca e normalmente estatura 
pequena. (…) É muito difícil competir com as modelos 
nórdicas e dos países de Leste”
Rúben Rua in Diário de Notícias

“Quero fi car o mais magro possível para o meu próximo 
papel, mas estou a dar em doido. Só penso em comida”
Mark Wahlberg in Correio da Manhã

“Ele é muito territorial e, uma vez que não me deixa 
fazer vídeos com homens, tenho de os fazer com mulheres. 
Está mais do que implícito na nossa relação 
que não posso fazer vídeos como antigamente. 
Está fora de questão – aliás, até gosto”
Shakira, sobre os ciúmes do marido, Gerard Piqué, in Billboard

“Dei um beijinho amigável, como nós, raparigas, 
fazemos. Ela tentou mexer a cabeça e ir mais fundo, 
mas eu saí. Só Deus sabe onde aquela língua esteve”
Katy Perry, sobre o beijo que trocou com Miley Cyrus durante um concerto, in programa de TV australiano Sunrise

“Observemos os mais 
recentes exemplos 
de saídas limpas 
dos sarilhos em 
que nos metemos. 
Começo por esse português 
brilhante, com o seu 
toquezinho de génio, 
que se chama Vítor Gaspar. 
O homem penou 
e depois cansou-se 
e demitiu-se. (…) 
Gaspar confessou 
a impotência em livro 
e pirou-se para 
mais suaves paragens, 
neste caso um posto 
no Fundo Monetário 
Internacional”
Clara Ferreira Alves in Revista/Expresso

“Qualquer homem 
que se preste 
a tomar a pílula 
azul uma só vez, 
só para ver 
o que dá, está 
feito ao bife. Nunca 
mais vai ter coragem 
de enfrentar 
a alcova sem 
a segurança 
de a tomar”
Luís Pedro Nunes in Revista/Expresso

“Já falei com ele sobre 
isso, disse-me que 
é normal ter vómitos 

e até já foi visto por um especialista. Para mim, 
os vómitos de Messi não são normais, mas também 
não afetam o seu trabalho”
Tata Martino, treinador do Barcelona, in O Jogo

“Foi o que Hitler fez nos anos 30. Dizia que 
tinha de ir proteger o seu povo, (…) os alemães 
e seus descendentes que viviam em lugares 
como a Checoslováquia e a Roménia, alegando 
que não estavam a ser bem tratados”
Hillary Clinton, sobre as movimentações russas na Ucrânia, in Bloomberg

“Os salários só podem 
aumentar – e oxalá que isso 
aconteça – quando, de facto, 
um trabalhador português 

fi zer uma coisa igual, parecida, 
com um trabalhador alemão 

ou inglês, seja o que for„ 
Belmiro de Azevedo in Jornal de Negócios



PETRUS E O BOM COMBATE
Em 1986, fi z pela primeira e única vez a 
peregrinação conhecida como Caminho de 
Santiago. Tínhamos acabado de subir uma 
pequena elevação. No horizonte, apareceu  
um vilarejo, e foi então que o meu guia, a 
quem chamo Petrus (embora não seja esse 
o seu nome), me disse: 
– Olhe em volta e fi xe a sua visão num ponto 
qualquer. Depois, concentre-se no que eu 
vou dizer.
Escolhi a cruz de uma igreja que conseguia 
ver ao longe. Petrus começou:
– O homem nunca pode parar de sonhar. 
O sonho é o alimento da alma, como a 
comida é o alimento do corpo. Muitas vezes, 
na nossa existência, vemos os nossos sonhos 
desfeitos e os nossos desejos frustrados, 
mas é preciso continuar a sonhar. Se não, 
a nossa alma morre. Muito sangue rolou no 
campo diante dos seus olhos, e ali foram 
travadas algumas das batalhas mais cruéis 
da Reconquista. Quem estava com a razão, 
ou com a verdade, não tem importância: 
o importante é saber que ambos os lados 
estavam a combater o Bom Combate.
O Bom Combate é aquele que é travado 
porque o nosso coração pede. Nas épocas 
heroicas, no tempo dos cavaleiros andantes, 
isso era fácil: havia muita terra para conquistar 
e muita coisa para fazer. Hoje em dia, porém, 
o mundo mudou muito, e o Bom Combate 
foi transportado dos campos de batalha 
para dentro de nós mesmos.
O Bom Combate é aquele que é travado 
em nome dos nossos sonhos. Quando eles 

explodem em nós com todo o seu vigor 
– na juventude –, temos muita coragem, 
mas ainda não aprendemos a lutar. 
Depois de muito esforço, acabamos por 
aprender a lutar, mas então já não temos 
a mesma coragem para combater. Por 
causa disso, voltamo-nos contra nós e 
combatemo-nos a nós mesmos, passamos 
a ser o nosso pior inimigo. Dizemos que 
os nossos sonhos eram infantis, difíceis de 
realizar ou fruto do nosso desconhecimento 
das realidades da vida. Matamos os nossos 
sonhos porque temos medo de combater 
o Bom Combate.
O primeiro sintoma de que estamos a 
matar os nossos sonhos é a falta de tempo. 
As pessoas mais ocupadas que conheci na 
minha vida tinham sempre tempo para 
tudo. As que nada faziam estavam sempre 
cansadas, não davam conta do pouco 
trabalho que tinham de realizar e quei-
xavam-se de que o dia era curto demais. 
Na verdade, elas tinham medo de comba-
ter o Bom Combate.
O segundo sintoma da morte dos nossos 
sonhos são as nossas certezas. Como não 
queremos aceitar a vida como uma grande 
aventura a ser vivida, passamos a julgar-nos
sábios, justos e corretos no pouco que 
pedimos à existência. Olhamos para além 
das muralhas do nosso dia a dia, ouvimos 
o ruído de lanças que se quebram, o cheiro 
de suor e de pólvora, as grandes quedas 
e os olhares sedentos de conquista dos 
guerreiros, mas nunca percebemos a alegria, 
a imensa Alegria que está no coração de 

quem luta, porque para eles não importa 
a vitória ou a derrota, importa apenas 
combater o Bom Combate.
Finalmente, o terceiro sintoma da morte 
dos nossos sonhos é a paz. A vida passa a 
ser uma tarde de domingo, sem nos pedir 
grandes coisas, e sem exigir mais do que 
queremos dar. Achamos então que estamos 
maduros, deixamos de lado as fantasias da 
infância e conseguimos a nossa realização 
pessoal e profi ssional. Na verdade, porém, 
no íntimo do nosso coração, sabemos 
que o que aconteceu foi que renunciámos 
a lutar pelos nossos sonhos, a combater 
o Bom Combate.
Quando renunciamos aos nossos sonhos 
e encontramos a paz, temos um pequeno 
período de tranquilidade, mas os sonhos 
mortos começam a apodrecer dentro de 
nós e a infestar todo o ambiente em que 
vivemos.
Começamos a tornar-nos cruéis com aqueles 
que nos cercam, e depois passamos a 
dirigir essa crueldade contra nós mesmos. 
Surgem as doenças e as psicoses. O que 
queríamos evitar no combate – a deceção 
e a derrota – passa a ser o único legado 
da nossa cobardia. Um belo dia, os sonhos 
mortos e apodrecidos tornam o ar difícil 
de respirar e passamos a desejar a morte, 
que nos livra das nossas certezas, das nossas 
ocupações e daquela terrível paz das tardes 
de domingo.

paulo coelho
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www.paulocoelhoblog.com

“As pessoas mais ocupadas que conheci na minha 
vida tinham sempre tempo para tudo. As que nada 
faziam estavam sempre cansadas, não davam 
conta do pouco trabalho que tinham de realizar 
e queixavam-se de que o dia era curto demais„



“I
sto é a história de uma 
pessoa que por acaso 
é ele, vista por alguém 
que nunca se distrai da 
vida. Ele insiste nes-

ta história do cancro, mas eu 
sou contra. Acho que temos de 
afastar a história do cancro até 
ao limite”, conta Helena Forjaz, 
mulher de Manuel Forjaz, autor 

de “Nunca Te Distraias da 
Vida”, que luta há cinco anos 
contra um cancro. O ‘limite’ foi 
o dia do lançamento do livro, 
que reuniu familiares e amigos 
na Livraria Buchholz, num fi nal 
de tarde a cheirar a primavera, 
em que, sobretudo, se falou e 
brindou à vida. Para Helena, 
a quem Manuel trata carinho-

samente por Bichica, e para 
os fi lhos, António e José Maria, 
que, tal como a mãe, preferiam 
o ‘anonimato’ do cancro do pai, 
chegou a hora de se confron-
tarem com o facto de o marido 
e pai ter decidido partilhar o seu 
cancro com o mundo através do 
Facebook, palestras e entrevis-
tas… Fizeram-no por uma única 

razão: amor. “Não gosto que a 
minha vida esteja exposta pe-
rante tanta gente, mas o meu 
pai gosta. Se isso o faz feliz, só 
tenho de apoiá-lo”, conta José 
Maria, de 22 anos. “É um pai 
como os outros. Temos uma 
relação muito nossa com ele e 
sentimos que é o melhor pai do 
mundo. É um aventureiro, que 

 MANUEL FORJAZ lança “Nunca Te Distraias da Vida”, com o apoio 
da mulher, HELENA FORJAZ, e dos fi lhos, JOSÉ MARIA e ANTÓNIO

 “É um pai muito presente, temos de aproveitar 
a vida enquanto ele está cá„ António Forjaz

 Em baixo, Manuel Forjaz com os fi lhos, José Maria, de 22 anos, e António, de 20. Ao contrário do pai, gostariam 
que a doença dele tivesse sido partilhada apenas em família, mas respeitam e apoiam carinhosamente a sua decisão



vive a vida dia a dia, sempre de 
uma forma muito positiva”, 
acrescentou o fi lho mais velho. 
Para António, de 20 anos, foi 
importante ver a forma como 
o pai toca tanta gente: “Co-
nhecemo-lo muito bem, mas é 
sempre bom ver que ele tem 
impacto sobre tanta gente. 
É um pai muito presente e um 
enorme orgulho. Temos é de 
aproveitar a vida enquanto ele 
está cá”, disse. Pelo número de 
amigos e familiares presentes 
naquele fi nal de tarde especial, 
os afetos são a grande conquis-
ta deste empresário e orador, 
cujos testemunhos de uma luta 
diária contra o cancro têm sido 
motivo de inspiração para muitas 
outras pessoas, doentes ou não. 
“Conheço o Manel há 20 anos. 
As qualidades que encontrei 
nele há 20 anos são as mesmas 
que encontrei no livro. As cir-
cunstâncias são diferentes, mas 
é ele que continua a comandar 
a agenda da sua vida. Este li-
vro cheira a vida, é um teste-
munho desconcertante porque 
fala de forma desassombrada do 
cancro. Há quem diga que a 
vida tem muitos planos para nós 
e que, por isso, não devemos fa-
zer muitos planos. Pelos vistos, 
a vida tinha o plano do cancro 
para o Manel enfrentar. Por isso, 
acho que este livro é uma 
celebração da vida”, disse 
Manuel Luís Goucha, a quem 
coube a honra de apresentar o 
livro, e que confessou “invejar 
a união desta família”. “Conhe-
ço a Helena e o Manel há sécu-
los. É um amigo e um assunto 
que me toca particularmente, 
porque o Manel foi operado 
no mesmo dia do meu filho 
Miguel. Só se ele estivesse 
muito doente é que não estaria 
aqui hoje. Preferia que tivesse 
sido eu a desaparecer, em vez 
do meu filho”, desabafou 
Helena Sacadura Cabral, mãe 
do eurodeputado Miguel Portas, 
que morreu, vítima de cancro, há 
quase dois anos. Entre amigos 
que fez ao longo de uma carrei-
ra profi ssional, ou amigos que o 
acompanham desde o berço e a 
adolescência, para todos Manuel 
Forjaz é uma referência, pela sua 
capacidade de liderança, pela 

Manuel e Helena Forjaz, diretora de Comunicação 
Institucional e Corporativa da Media Capital, com os fi lhos, 
José Maria e António, que têm acompanhado a luta do pai

 “A minha família adorou, porque o livro 
tem muito da minha alma. É muito honesto... 

É uma peça bem conseguida„ Manuel Forjaz



À esquerda, Manuel Luís Goucha e Cristina Ferreira.  Em cima, 
Judite Sousa, e Patrícia e António Pires de Lima. Em baixo, Maria Forjaz 

e Isabel Forjaz, irmã e mãe do autor, e Nuno Lobo Antunes 
com Felipa Garnel e Alexandra Lencastre

sua atitude positiva peran-
te a vida, mesmo quando ela 
teima em encher o caminho 
de pedras. Por isso, urge per-
ceber a mensagem. Um recado 
que o jornalista José Alberto 
Carvalho resume de forma fer-
vorosa: “A mensagem dele 
é: ‘Agarrem-se à vida, porra!’ 
É o que ele quer dizer, não que 
tenham pena dele. Entrega-se 
à vida sem reservas. É diverti-
díssimo, cultíssimo, inteligen-
tíssimo”, defendeu. No fi nal, 

 “Ele é uma 
inspiração para 
toda a gente„ 
Alexandra Lencastre



 Em cima, Miguel Pais 
do Amaral, e Catarina 
Furtado com Manuel 

Forjaz. À direita, Rosa 
Cullell com Miguel Gil, 

e Lourenço Ortigão com 
a namorada, Sara Matos

 “Sempre admirei 
o seu espírito 
de liderança 

e a capacidade 
de mobilizar 
as pessoas„ 
Catarina Furtado

 “O Manuel tem 
dado grandes 
lições de vida„ 

Judite Sousa

depois de um dia marcado por 
fortes emoções, Manuel Forjaz, 
de 50 anos, era um homem feliz 
com a obra alcançada. “A mi-
nha família adorou porque o li-
vro tem muito da minha alma. 
É como se fosse eu a escrever-
-me a mim próprio e acho que 
é muito honesto. Leram todos. 
Julgo que, à noite, no silêncio das 
suas camas, a lerem, terá havido 
momentos mais complica-
dos. Os momentos da dor, do 
sofrimento, da dúvida, as idas 



 Em cima, Helena Sacadura Cabral, Margarida Rebelo 
Pinto e o namorado Afonso Vilela, e Luís Cunha Velho. 

Em baixo, Leonor Poeiras e Manuel Forjaz

 “É muito importante encontrar 
pessoas que se animam a si 

mesmas e aos outros„ Teresa Guilherme

ao médico, de que eles se lem-
bram. Suponho que tenha sido 
doloroso em algum momen-
to, mas olham para mim, para 
a minha confiança e para o 
meu otimismo... Hoje é um dia 
marcante. Já tinha escrito um livro, 
mas este tem a minha alma nas 
palavras e representa uma ima-
gem muito realista daquilo que foi 
a minha vida, daquilo que foram 
as minhas escolhas, daquilo que 
é a maneira como eu funciono.
Acho que sim, que o livro é uma 
peça bem conseguida”, confes-

sou, pragmático, à semelhança 
da sua mãe. Para Isabel Forjaz, 
que já viu morrer o marido, outro 
fi lho e três irmãos com cancro, 
a vida deve ser encarada como 
uma passagem: “Também sou 
assim, sempre para a frente. 
Não sou como as avestruzes que 
metem a cabeça na areia. Aca-
bou um capítulo, fechou e segue. 
Não deixa revolta. Deus escreve 
direito por linhas tortas.” ■

texto Evelise Moutinho (evelisemoutinho@
lux.masemba.com) com Vanessa Barros Cruz 

(vanessacruz@lux.masemba.com)  
fotos Artur Lourenço e Tiago Frazão



 Em cima, Maria José 
Costa Félix com o autor, 

Cristina Soares com Patrícia 
Vasconcelos, Teresa Guilherme 

com Paulo Julião, e Virgílio 
Castelo. À esquerda, Diogo 

Amaral, José Alberto Carvalho, 
e Margarida Marinho. 
À direita, Sílvia Rizzo

 “É um livro 
sobre os 

bastidores da 
vida real, é um 
livro de amor„ 

Margarida Marinho



A Lux volta 

a premiar o talento, 

o profi ssionalismo 

e a paixão do 

homem portuguÊs. 

Pelo terceiro ano 

consecutivo, os leitores 

da lux e do site lux.pt 

escolheram os vencedores 

entre 39 candidatos, 

nomeados por um júri 

independente e prestigiado

em 13 categorias: música, 

cinema, teatro, televisão 

(fi cção, entretenimento 

e informação), literatura, 

artes plásticas, moda, 

desporto, política, 

negócios e solidariedade

P 
elo terceiro ano con-
secutivo, os leitores 
da Lux e do site Lux.pt 
premiaram o talento, 
o profi ssionalismo 

e a criatividade do homem 
português, atribuindo o Prémio 
Personalidade Masculina 2013. 

Durante duas semanas, 39 
homens de 13 áreas distintas 
estiveram a votação, e os leito-
res da Lux e utilizadores do site 
Lux.pt fi zeram as suas escolhas. 
A começar pela Música, o 
alentejano António Zambujo, 
de 38 anos, levou a melhor 

sobre Carlos do Carmo e Rodri-
go Leão, dois pesos-pesados 
da música portuguesa. Depois 
de “Quinto”, lançou “Lisboa 
22H38”, disco que assinalou 
a estreia do fadista no mítico 
Coliseu dos Recreios. No 
Cinema, com apenas 33 

anos, Ruben Alves, o jovem 
realizador francês luso-des-
cendente responsável pelo 
êxito de “A Gaiola Doura-
da” (o filme mais visto do 
ano, em Portugal), ultrapassou 
os veteranos e respeitados 
Joaquim de Almeida e Nicolau 

Personalidades
masculinas

2013

 Aos 38 anos, António Zambujo é já uma referência 
da música portuguesa. Depois de “Quinto”, lançou “22H38”, 

um álbum gravado ao vivo durante a estreia do fadista 
no Coliseu dos Recreios

Os homens que se 
distinguiram em 2013



Aos 33 anos e com apenas um fi lme no currículo, 
“A Gaiola Dourada”, Ruben Alves (à esquerda), 
fi lho de emigrantes portugueses em França, 
tornou-se reconhecido enquanto realizador.  

Vencedor na categoria de Teatro, Nuno Lopes, 
de 35 anos, é um dos melhores atores da sua geração

Breyner. Recorde-se que 
Joaquim de Almeida estava 
nomeado pelo mesmo fi lme, 
no qual dá vida ao carismá-
tico José Ribeiro. No Teatro, 
o talento de Nuno Lopes, 
em “Rosencrantz & Guilden-
stern Estão Mortos”, de Tom 

Stoppard, emocionou o públi-
co, que preferiu o seu desem-
penho ao de João Lagarto em 
“À Vossa Vontade” e “A Noi-
te”, e de Marco Delgado em 
“O Preço”, de Arthur Miller. 
Aos 35 anos, Nuno Lopes é 
sem dúvida um dos mais talen-



Aos 34 anos, Diogo Morgado (à esquerda), que vive 
um momento muito feliz da sua carreira, especialmente 
graças à minissérie norte-americana “A Bíblia”, venceu 

em Televisão/Ficção. Pelo terceiro ano consecutivo, 
Manuel Luís Goucha (em cima), de 59 anos, foi o vencedor 

na categoria de Televisão/Entretenimento

tosos atores da sua geração. 
Em Televisão/Ficção, o desem-
penho de Diogo Morgado, 
de 34 anos, na série norte-ame-
ricana “Revenge” e no papel 
de Jesus, na minissérie “A 
Bíblia”, foram trunfos fortes 
para ‘bater’ Filipe Duarte, o 
protagonista de “Belmonte”, 
e Pêpê Rapazote, que brilha 
em “Bem-Vindos a Beirais”. 
Quando a categoria é Televi-
são/Entretenimento, parece 

não haver grandes dúvidas para 
os leitores da Lux: pelo tercei-
ro ano consecutivo, o vence-
dor foi Manuel Luís Goucha, 
apresentador de “Você na 
TV” e “A Tua Cara Não Me É 
Estranha”. Aos 59 anos, dono 
de um poder de comunicação 
quase inigualável, Goucha 
superou desta vez os colegas 
Daniel Oliveira, com o progra-
ma “Alta Defi nição”, da SIC, 
e João Baião, com “Praça da 



O jornalista José Alberto Carvalho (à esquerda), de 46 anos, 
pivot do “Jornal das 8”, na TVI, voltou a triunfar na categoria 

de Televisão/Informação. Aos 49 anos, José Rodrigues 
dos Santos (em cima), cuja faceta de escritor já compete 
com a de jornalista, venceu na categoria de Literatura

Alegria”, da RTP. O prémio 
na categoria de Televisão/In-
formação também continua na 
TVI, nas mãos de José Alber-
to Carvalho: o pivot, de 46 
anos, voltou a vencer, deixando 
para trás José Gomes Ferrei-
ra e Pedro Coelho, ambos da 
SIC. Na Literatura, José Rodri-
gues dos Santos, que em 2013 
lançou “O Homem de Constan-
tinopla” e “Um Milionário em 
Lisboa”, superou Nuno Júdice, 

que editou o livro de poe-
sia “Navegação de Acaso”, e 
Tiago R. Santos, argumentista 
de sucessos como o fi lme “Call 
Girl”, que se estreou na escrita 
em 2013, com “A Velocidade 
dos Objetos Metálicos”. 
A exposição de pintura 
“Panem et Circenses – Liber-
dade Como Possibilidade do 
Isolamento”, uma obra inspira-
da em pessoas e grupos mar-
ginalizados pela sociedade, 



valeu a Alexandre Rola, 
natural do Porto, o prémio 
nas Artes Plásticas. Na mesma
categoria, estavam também
nomeados Alberto Carnei-
ro e João Vaz Carvalho. Na 
área da Moda, os leitores da 
Lux e do site Lux.pt decidi-
ram premiar o talento e o 
trabalho de Luís Onofre, que 
integra a terceira geração da 
família ligada à produção 

de calçado e que já ‘calçou’ 
estrelas de Hollywood como 
Penélope Cruz ou Naomi 
Watts, ou a princesa Leti-
zia de Espanha. Lutavam 
pelo mesmo prémio o esti-
lista Felipe Oliveira Baptista, 
diretor criativo da Lacoste, 
e o criador e escultor de joias 
Valentim Quaresma. Quando 
o assunto é Desporto, e 
quando um dos nomeados 

 Com 35 anos, Alexandre Rola (à esquerda) foi o vencedor 
na categoria de Artes Plásticas, graças a uma obra 

inspirada em pessoas e grupos marginalizados 
pela sociedade. Luís Onofre (em cima), que integra 

a terceira geração da família ligada à produção de calçado 
e que já ‘calçou’ estrelas como Penélope Cruz 

e Naomi Watts e princesas como Letizia de Espanha, 
venceu na categoria de Moda



 No ano em que conquistou a segunda Bola de Ouro,  
Cristiano Ronaldo (à esquerda), de 29 anos, foi eleito 
pelos leitores da Lux e do site Lux.pt como o melhor 

na área do Desporto. Aos 57 anos, o independente Rui 
Moreira (em cima) conquistou a Câmara Municipal do 

Porto e, por essa razão, venceu na categoria de Política

se chama Cristiano Ronaldo, 
parece difícil haver outro ven-
cedor. Com 29 anos, o fute-
bolista do Real Madrid, que 
recebeu a sua segunda Bola 
de Ouro, levou a melhor sobre 
o jovem e talentoso ginasta 
Gonçalo Roque e o ciclista 
Rui Costa, vencedor na última 
edição dos Prémios Perso-
nalidades Masculinas da Lux. 
Na categoria de Política, 

foi premiada a audácia de 
Rui Moreira, atual presidente 
da Câmara Municipal do Porto, 
deixando para trás os autarcas 
António Costa e José Maria 
Costa. Aos 57 anos, Rui Mo-
reira candidatou-se como in-
dependente às eleições autár-
quicas de 2013. A vitória, per 
si, foi motivo de vários elogios 
na imprensa nacional e interna-
cional. Nos Negócios, o prémio 



 Na área de Negócios, Miguel Pina Martins (à esquerda), 
de apenas 29 anos, viu distinguido o seu trabalho à frente 
da Science4you, uma empresa de brinquedos científi cos. 

O prémio na categoria de Solidariedade foi entregue 
ao Bombeiro Português, representado aqui na pessoa 

de Rui Alberto Moreira da Silva, presidente 
da Associação de Bombeiros Voluntários

foi para Miguel Pina Martins,  
frontman da Science4you, uma 
empresa de brinquedos cien-
tífi cos cujo projeto começou 
a ser pensado na faculdade, 
como um trabalho académico. 
O jovem, de 29 anos, superou 
João Carvalho, presidente da 
Fitecom, empresa têxtil da 
zona da Covilhã, e Nuno Ber-
nardo, fundador da beActive, 
responsável por um sucesso 
chamado “Beat Girl”, nomeada 
para o Emmy de Melhor Série 
Juvenil. Por fi m, na catego-
ria de Solidariedade, o gran-
de vencedor foi o Bombei-
ro Português, representado 
nesta votação na pessoa de 
Rui Alberto Moreira da Sil-
va, presidente da Associação 
Portuguesa de Bombeiros 

Voluntários, pelo seu admirável 
– e tantas vezes inglório – tra-
balho na luta contra os incên-
dios, num ano particularmen-
te duro, em que se registou 
a morte de nove soldados da 
paz no combate às chamas. 
Estavam também nomeados 
José Joaquim Oliveira, presi-
dente da Fundação Realizar um 
Desejo, a afi liada portuguesa 
da internacional Make-a-Wish, 
e Nuno Miguel de Matos Pe-
reira Jardim, em representação 
da CASA – Centro de Apoio ao 
Sem Abrigo. Aos vencedores 
e aos vencidos os nossos para-
béns pelo talento, dedicação, 
profi ssionalismo e criatividade. ■

texto Evelise Moutinho (evelisemoutinho@lux.
masemba.com)  fotos António Pedrosa, Artur 

Lourenço, João Cabral, D.R. e Arquivo Lux



A apresentadora e o empresário 
são pais de FRANCISCO MARIA, 

de 11 meses 

ISABEL FIGUEIRA 
e JOÃO SOTTO MAYOR 

estão separados 

fotos João Cabral e Arquivo Lux

P
restes a comemorarem o 
primeiro aniversário do 
fi lho, Francisco Maria, a 18 

de abril, Isabel Figueira e João 
Sotto Mayor decidiram seguir 
caminhos diferentes. A apresen-
tadora e o empresário separa-
ram-se recentemente, ao fi m de 
dois anos e meio de relaciona-
mento. “A Isabel Figueira está 
separada”, confi rmou à Lux a 
agência Glam, adiantando que 
“a apresentadora não vai prestar 
declarações sobre o assunto”. 
Mãe de Francisco, de 11 meses, 
e Rodrigo, de 7 anos, fruto do seu 
anterior casamento com César 
Peixoto, Isabel tem-se dedicado 
de corpo e alma aos fi lhos, como 

explicou na gala da RTP: “O Fran-
cisco já gatinha e diz ‘mamã’ e 
‘mano’. Eles dão-se muito bem. 
Tinha algum receio de que o 
Rodrigo sentisse ciúmes, mas não 
aconteceu. Eu e o João soube-
mos fazer muito bem as coisas e 
o Rodrigo é louco pelo irmão e 
o irmão pelo Rodrigo!” Embora 
esteja a passar por uma fase 
menos boa na sua vida pessoal, 
Isabel mostra-se otimista e revela 
ter planos profi ssionais: “Vou 
regressar em breve e estou 
muito feliz com o novo pro-
jeto. É um programa à minha 
medida, que me vai preencher 
durante muitos meses.” ■

Apesar 
da recente 
separação, 

Isabel Figueira  
surgiu feliz e 
bem-disposta 

na gala da 
RTP
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Ricardo 
Araújo Pereira

VAI TER PROGRAMA 
DIÁRIO NA TVI

“Melhor do que Falecer” 
é o nome do novo programa

de Ricardo Araújo Pereira, 
que deverá estrear em abril, 

na TVI. Todos os dias, 
durante cinco minutos, 
após o “Jornal das 8”, 
o humorista propõe-se 
aprofundar as notícias, 

já que “os jornalistas 
não o fazem”, diz. Para já, 

o formato tem uma duração 
prevista de dois meses, 

e consiste em “importar 
o modelo da ‘Mixórdia 

[de Temáticas]’ da Rádio 
Comercial” para a televisão, 

como explicou em direto 
a José Alberto Carvalho. 

O humorista já tem espaços 
semanais no programa 

“Governo Sombra”, da TSF, 
e na revista Visão.

Stacy Keibler e Jared Pobre 
EX-NAMORADA DE GEORGE CLOONEY CASOU-SE
A ex-namorada de George Clooney ofi cializou 
a sua relação com Jared Pobre, de 38 anos, numa 
praia do México, durante uma cerimónia romântica. 
Sete meses depois de se ter separado do ator, 
a ex-lutadora de wrestling, de 34 anos, disse 
à revista People: “A minha felicidade é indescritível. 
O casamento é o maior vínculo do amor. Signifi ca 
que depositamos toda a fé e confi ança na pessoa 
que julgamos ser a nossa alma gémea.” 

Ana Rocha
JÁ FOI MÃE
Amália, a primeira 
fi lha da atriz e de 
Pedro Mendonça, 
nasceu no passado 
dia 7, em Lisboa, 
de parto normal, 
com cerca de 
2,700 kg. “Um dia 
para a vida. Um dia 
de amor eterno. 
Apresento-te 
o mundo... 
Obrigada por 
me apresentares 
o mundo 
a mim também. 
Esperei 35 
anos. Por ti, 
por este amor, 
por este mundo. 
Obrigada, meu 
amor”, escreveu 
Ana Rocha no seu 
blog. O casal 
conheceu-se 
há cerca de ano 
e meio, através de 
amigos comuns.
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Maya 
REENCONTRA O AMOR 
AO LADO DO CHEF EURICO CASTRO
No evento que marcou o sexto aniversário da 
empresa BBG, em Esposende, Maya apresentou 
o namorado, o chef Eurico Castro. A taróloga, 
de 54 anos, e o cozinheiro, de 40, mantêm uma 
relação à distância, já que ela vive em Lisboa e ele 
em Bragança. “Conhecemo-nos no início do verão, 
mas a aproximação foi só no fi nal do ano, não foi 
amor à primeira vista”, explicou Maya: “Dizem 
que o estômago tem uma veia ligada ao coração, 
mas não foi o caso. Foi pelo sentido de humor!”



 Prestes a estrear-se como apresentador 
de “Rising Star”, PEDRO TEIXEIRA 
confessa-se na primeira entrevista 

depois da separação de Cláudia Vieira

 “Continuamos a ser uma família. 
Não sinto que tenha fracassado!„ 

 Aos 33 anos, Pedro Teixeira prepara-se para se estrear como apresentador, 
no concurso “Rising Star”. Ao contrário do que foi escrito, deverá 
manter-se também no elenco da telenovela “O Beijo do Escorpião”

S
entamo-nos no sofá de um aparta-
mento com vista para o elevador 
de Santa Justa, em Lisboa, que se 
pode alugar ao dia. Era a primeira 
entrevista de Pedro Teixeira depois 

do anúncio da separação de Cláudia Vieira. 
“Não estou nervoso”, garantiu. De facto, 
não esteve. Com muitas gargalhadas pelo 
meio, falou durante 55 minutos daquilo que 
o faz feliz: a família, a fi lha, Maria, de 3 anos, 
e o trabalho. Não fugiu às questões sobre a 
recente separação. Diz que a ex-namorada 
é uma amiga para a vida e que continua a 
fazer parte da sua família. A nova vida de 
solteiro pouco ou nada difere da que teve 
durante quase dez anos ao lado de Cláudia 
Vieira, garante, negando a interferência de 
terceiras pessoas na decisão que ele e a atriz 
anunciaram em fevereiro. A viver uma nova 
fase da sua vida pessoal, o ator está também 
a atravessar um momento único a nível pro-
fi ssional: vai estrear-se como apresentador, 
ao lado de Leonor Poeiras, no programa 
de entretenimento “Rising Star”, da TVI, e 
arrisca dizer que o formato vai marcar uma 
nova era na televisão portuguesa. 
Lux – Foi há dez anos que começou, nos 
“Morangos Com Açúcar”. O que resta do 
menino que jogava futebol no Paio Pires?
Pedro Teixeira – Resta tudo! Estou mais velho, 
mas continuo igual. Sou o mesmo. Tenho 
os mesmos amigos, fui fazendo alguns… 
Não muitos, na minha área. 
Lux – Não muitos? Porquê?
P.T. – Não sei! Acho que os amigos de 
infância são, de facto, os mais importan-
tes. É com eles que vamos ter quando 
alguma coisa corre mal… Desde miúdo 
que tenho o mesmo grupo de amigos. 
Lux – Faz questão de manter as suas raízes 
bem presentes?
P.T. – Óbvio! Isso faz mesmo muita falta. 
Dentro da minha área, tenho amigos, 
também muito bons, mas não são muitos. 

Lux – Como tem sido a vida de solteiro? 
P.T. – Idêntica. Continuo a fazer a minha vida 
e a dar-me com a Cláudia como sempre nos 
demos. Mantive os meus hábitos. Não 
mudou grande coisa, além do facto de já 
não termos uma relação de namorados. 
Lux – É fácil recomeçar, fazer programas 
sozinho?
P.T. – Estivemos juntos quase dez anos e 
sempre tivemos os nossos programas em 
conjunto e os programas separados. Isso 
continua. Podemos sair juntos e estar com 
o mesmo grupo de amigos… Não foi uma 
mudança drástica, do género ‘agora estou 
sozinho, como é que vai ser’? Não! Tínha-
mos amigos em comum, e cada um tinha os 
seus amigos. Eu saía com os meus amigos 
e ela com as amigas dela. Isso sempre fez 
parte da nossa rotina.
Lux – Não se conquista uma nova liberdade?
P.T. – Sempre soubemos dar espaço um 
ao outro, sempre tivemos liberdade para 
estarmos com quem quiséssemos e quando 
quiséssemos. Agora não é a mesma coisa, 
como é óbvio, mas não sei fazer a distinção 
do que é que mudou realmente. 
Lux – Está feliz com a sua nova condição?
P.T. – Estou a trabalhar imenso, tenho uma 
fi lha que adoro e uma amiga para a vida 
[Cláudia]. Eu e a Cláudia temos uma relação 
ótima, por isso não sentimos assim tanto 
este embate. 
Lux – Uma separação é sempre dolorosa. 
Sai de consciência tranquila de que fi zeram 
tudo para salvar a relação?
P.T. – Fizemos tudo, de facto. Não faria sen-
tido estarmos juntos há tanto tempo e de 
um momento para o outro, porque sim, 
deixarmos de ser namorados. Não! Claro 
que pensámos, falámos, tentámos perceber 
o que estava a acontecer e tentámos que 
as coisas resultassem. Não foi uma decisão 
tomada de ânimo leve, porque não somos 
crianças! Chegámos à conclusão de que era 





 Apesar do rótulo 
de sex symbol, o ator 
diz não olhar para si 

dessa forma. “Ver-me 
como um sex symbol? 
Não. Continuo a ser o 

mesmo Pedro, nem mais 
nem menos”, afi rma 

 “Continuo a ser 
um bocado miúdo 

e hei de ser sempre. 
Perder essa parte 

era deixar de ser eu„

melhor assim, que estamos bem assim.
Lux – Não fi cou com uma sensação de 
fracasso?
P.T. – Não. Continuamos a ser uma família, 
não houve grande mudança. Não estamos 
a viver juntos, não somos namorados, mas 
continuamos a dar-nos muito bem. Temos 
uma fi lha, fazemos programas em conjun-
to… Não sinto que tenha fracassado. Esta-
mos a fazer as coisas bem: temos uma fi lha, 
as nossas famílias dão-se muito bem, 
continuamos a ser um núcleo! A nossa 
relação continua a ser muito, muito boa.
Lux – Foram felizes durante estes quase 
dez anos?
P.T. – E continuamos a ser. Fomos, de facto, 
muito felizes, tivemos momentos maravi-
lhosos e espero que continuemos a tê-los. 
Não sei que mais dizer…
Lux – Houve terceiras pessoas na origem 
da separação?
P.T. – Não, não! Não foi uma decisão tomada 
por ter acontecido alguma coisa. Foi a 
nossa vida… Foi-se proporcionando 
assim e acabámos por tomar esta decisão. 
Lux – E as notícias que dão conta de um seu 
envolvimento com a Sara Matos?
P.T. – Não vou falar sobre isso. Já chega. 
Já escreveram muita coisa e não vale a pena 
falar mais sobre isso.
Lux – Explicar a vossa separação à Maria 
foi um processo tranquilo?
P.T. – Foi tranquilo. Ela sabe que os pais 
estão muito bem, que continuamos a ser uma 
família, e é isso que ela tinha de saber. Está 
tranquila! O bem-estar dela é muito, muito 
importante.
Lux – Não prescinde do tempo para a Maria?
P.T. – Não. A família é prioritária em tudo. 
Apesar de ser muito feliz no trabalho, a mi-
nha família está sempre em primeiro lugar. 
Lux – O que é que a paternidade mudou 
em si?
P.T. – Descobri um amor que não existe, 
que não é quantifi cável. A Maria faz parte 
de mim! Em relação à minha vida e à minha 
personalidade, acho que não mudei grande 
coisa.
Lux – Teve de crescer?
P.T. – Não!
Lux – Isso são tretas?
P.T. – São tretas! (risos) Eu sou um pai 
porreiro. Continuo a ser um bocado miúdo 



e hei de ser sempre. Perder essa parte era 
deixar de ser eu… 
Lux – Ter a Maria não lhe trouxe medos? Pensar 
se vai ser capaz de fazer um bom trabalho…
P.T. – Não penso nisso. Tento todos os dias ser 
um bom pai e educar. Isso é que é difícil. Eu 
e a Cláudia, nesse aspeto, estamos muito 
bem sintonizados. Tentamos fazer o melhor 
e dar-lhe a melhor educação possível, e que 
ela sinta que os pais estão próximos. Além 
disso, a Maria tem os avós, os primos… 
Queremos que ela sinta que tem uma forte 
estrutura familiar. Tem, e tenho a certeza 
de que vai ter sempre. 
Lux – Normalmente, as meninas fazem o que 
querem dos pais, e o papel de má da fi ta 
recai na mãe. É assim no vosso caso?
P.T. – Não. Fazemos os dois. No início, ainda 
pensámos em quem seria o mais “duro”, 
mas acabamos por ser os dois a ter essa 
responsabilidade. A Maria tem de saber quais 
são os limites. Não somos demasiado
rigorosos, mas ela tem algum rigor em 
determinados aspetos.
Lux – Com muitos mimos pelo meio?
P.T. – Sempre, isso é fundamental. Ela não é 
uma menina mimada, mas tanto eu como 
a Cláudia somos pessoas muito afetuosas, 
e queremos passar isso à nossa fi lha. 
Lux – É daqueles pais que dizem à fi lha 
que a amam?
P.T. – Todos os dias. Sou muito de exprimir 
os meus sentimentos, e quero que a Maria 
também seja assim.
Lux – Revê-se na Maria, em termos de 
personalidade?
P.T. – Acho que ela tem o meu feitio. Não se 
entrega, não se dá logo às pessoas. A Cláudia 
gera uma empatia imediata com as pessoas. 
Estamos com a Cláudia, sentamo-nos com 
ela e é impossível não nos sentirmos bem. 
Comigo, é diferente. Gosto de conhecer as 
pessoas antes de elas tirarem o que quer 
que seja de mim. Depois, acredito que sou 
a melhor pessoa do mundo para os meus 
amigos, mas há um tempo de observação… 
Não me dou logo às pessoas. A Maria é 
assim. É preciso conquistá-la...
Lux – Sai ao pai…
P.T. – Sim. É linda como a mãe. Felizmente, 
saiu à Cláudia, em termos físicos, e é ótima 
pessoa (risos), mas nesse aspeto é muito mais 
parecida comigo. Quanto ao sorriso e à 
delicadeza de movimentos, é muito parecida 
com a mãe. É uma menina espetacular e feliz, 
e é isso que importa. Sempre que estou com 
a Maria, sinto-me realizado e feliz por ela ser 
minha fi lha. Sou um pai babadíssimo!
Lux – Já é vaidosa, apesar de ter apenas 
3 anos?
P.T. – É vaidosa. Gosta de escolher a rou-
pa que veste, sabe a mala que quer levar 
naquele dia… Tem uma personalidade 

 Pedro Teixeira e Cláudia Vieira anunciaram a separação em fevereiro. A fi lha 
reagiu de forma tranquila e ambos continuam a fazer programas em conjunto 
com Maria. “Ela é linda como a mãe. Felizmente, saiu à Cláudia”, diz o ator

 “Não houve terceiras pessoas envolvidas 
[na separação]. Não foi uma decisão 

tomada por ter acontecido alguma  coisa„



O ator lançou, com Tiago Froufe Costa, o blog “Bons Rapazes”, um sucesso 
desde o primeiro dia: “Todos temos um bocadinho de bons e maus rapazes. 

Ninguém é perfeito, e eu também tenho os meus defeitos”, graceja 

“Estou a ter formação com os melhores 
da TVI. Quando chegar o dia de estreia, 

tenho a certeza de estar bem preparado„

muito forte e eu gosto disso. As pessoas as-
sim acabam por se defender muito melhor.
Lux – Como vai gerir o seu tempo entre a 
Maria, o programa e a novela?
P.T. – Neste momento, estou a ter tempo para 
tudo: para a família, para a novela, para os 
ensaios do programa, para o blog...Essa 
coisa de nós gravarmos 12 horas por dia 
é um mito… Quem grava 12 horas todos 
os dias é a equipa técnica, os realizado-
res! Nós não. Apesar de a minha perso-
nagem ter muita incidência na história, 
tenho umas horas livres. Arranja-se sempre 
tempo. É preciso é saber geri-lo. 
Lux – É bom a gerir o tempo?
P.T. – Não! (risos) Estou sempre a resolver 
as coisas na véspera. Elas acontecem (nunca 
falto, nunca falho), mas é sempre tudo muito 
em cima do joelho. Sou um bocadinho 
desorganizado, mas consigo fazer as coisas.  
Lux – A propósito do seu blog, “Bons 
Rapazes”. Continua a ser um bom rapaz?
P.T. – Continuo a ser um bom rapaz… Mais 
ou menos… (risos)
Lux – O que é que isso quer dizer?
P.T. – Não sei se alguma vez fui! (risos) Todos 
temos um bocadinho de bons e de maus 
rapazes. Ninguém é perfeito, e eu, como 
qualquer pessoa, também tenho defeitos, 
mas sim, acho que sou um bom rapaz. 
Lux – Como tem corrido a experiência 
com o blog?
P.T. – Tem dado algum trabalho, mas muito 
gozo. Já sabíamos que ia ser trabalhoso, 
mas também sabíamos que íamos viver 
experiências que, se não fosse o blog, não 
teríamos. Arranjámos parceiros muito bons. 
Vamos os dois à Suécia com a Chivas, a um 
hotel de gelo, andar em trenós puxados por 
cães. Vamos também ao Grande Prémio do 
Mónaco, através de um dos nossos parceiros, 
vamos a Cannes… Tem sido maravilhoso!
Lux – Foi sempre aventureiro?
P.T. – Sempre. Mesmo com o Tiago, sempre 
tivemos este tipo de programas. Não eram 
é tão frequentes. Basicamente, arranjámos 
uma desculpa para nos divertirmos! (risos) 
Lux – Estava à espera de receber o convite
para apresentar o “Rising Star”?
P.T. – Nada! Ligaram-me da TVI, tive uma 
reunião com a Helena Forjaz e ela con-
vidou-me para fazer um casting. E ainda 
bem, porque acho fundamental passar por 
esse processo de seleção.
Lux – Correu bem?
P.T. – Muito bem! Adorei trabalhar com a 
Leonor Poeiras. Damo-nos muito bem e a 
relação funcionou logo ali, mas pregaram-me 
uma ligeira partida. Quando fui fazer o 
casting, disseram-me que era um ensaio. 
Começámos a ensaiar, e no fi m já tinha feito 
o casting e nem tinha percebido. A Leonor 
é ótima apresentadora e uma excelente 



comunicadora. Ela é uma rede que ali tenho, 
que não me vai deixar cair. Não podiam ter 
escolhido melhor.
Lux – Nunca tinha feito um casting para 
apresentação?
P.T. – Não. Agora estou a ter formação na 
TVI, com os melhores. O tempo que tenho 
livre na novela é para me preparar. Quan-
do chegar o dia da estreia, tenho a certeza 
de que vou estar bem preparado, porque 
me estão a ser dadas todas as ferramentas 
para as coisas funcionarem bem. Depois, 
só tenho de me empenhar no trabalho. 
Por isso, espero que os nervos sejam rela-
cionados com a adrenalina da estreia e dos 
diretos. Não quero estar nervoso por estar 
mal preparado ou por me sentir inseguro 
em relação ao que estou a fazer. 
Lux – É um desafi o, este novo programa? 
P.T. – É o desafi o! É uma área que não domino 
de todo. Vou entrar num grande formato 
e numa aposta muito grande da estação. 
O programa vai ser único! Não é apenas mais 
um programa de música. A interatividade 
do público com o “Rising Star” é brutal! 
As pessoas decidem na hora a vida dos con-
correntes, e o concorrente, enquanto está a 
cantar, está a ver quem são as pessoas que 
querem que ele siga em frente. Isso deixa os 
espetadores agarrados. Aquilo emociona, 
arrepia. Foi-me dito que houve uma era 
antes e depois do “Chuva de Estrelas”, e que 
agora vai haver uma era antes e depois do 
“Rising Star”. Acredito sinceramente nisso!
Lux – Vai marcar uma era na televisão 
portuguesa?
P.T. – De certeza. Ou os outros programas 
de entretenimento deste género correm 
muito, ou vão fi car para trás! O “Rising Star” 
vai, de facto, subir, não uns degraus, mas 
uma escada gigantesca.
Lux – É verdade que vai sair da telenovela 
“O Beijo do Escorpião”?
P.T. –  Não há indicações nesse sentido. Se 
tivesse de sair da novela, tenho a certeza 
absoluta de que seria porque isso já estava 
programado antes de começarmos a gravar. 
Não é o facto de eu apresentar o programa 
que vai alterar a trama. ■

 ”Tento todos os dias ser um bom pai 
e educar. Isso é que é difícil. Eu e a Cláudia, 

nesse aspeto, estamos muito bem 
sintonizados”, afi rma Pedro Teixeira

 “A Maria tem 
o meu feitio. 

Não se dá logo às 
pessoas. É preciso 

conquistá-la...„
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P
ara Cláudia Vieira, a sepa-
ração de Pedro Teixeira 
ainda é um tema sensível. 

Mesmo evitando as questões 
sobre o assunto, a atriz mos-
tra-se sorridente e garante 
estar de “baterias recarrega-
das”, depois de uns dias em 
Cabo Verde, onde, pela primeira 
vez, a fi lha fez férias sem o pai: 
“Souberam muito bem. Como 
fui para casa de amigos, a Maria 
tinha com quem estar, enquan-
to eu participava no Carnaval. 
Ela divertiu-se muito, porque 
foi à praia e também porque 
se mascarou”, conta Cláudia, 
que disse ter sido muito reco-

nhecida na rua. “O desfi le [car-
navalesco] foi alucinante”, diz. 
De regresso a Lisboa, a atriz 
participou na celebração do Dia 
da Mulher na loja da L’Oréal. 
“É um orgulho ser a cara desta 
marca, porque signifi ca que, 
de alguma forma, infl uencio as 
mulheres em Portugal”, revela, 
elogiando na Mulher “a 
determinação, a beleza e a 
capacidade multifacetada para 
responder a todas as fren-
tes”. Sobre o seu atual estado 
de espírito, disse ainda: “Sinto-
-me confi ante. Sinto-me uma 
mulher confi ante!“ ■

Recém-separada de Pedro 
Teixeira,  CLÁUDIA VIEIRA celebra 

Dia da Mulher na L’Oréal, 
após regressar de umas férias 

com a fi lha, em Cabo Verde

 “Sinto-me uma 
mulher confi ante„

Para assinalar 
o Dia 

da Mulher, 
Cláudia Vieira 
inaugurou o 

mural Women 
of Worth, 

na loja 
da L’Oréal, 

e apresentou 
a sua seleção 
de produtos 

de beleza



 CRISTINA FERREIRA 
esteve na Alemanha 

a escolher a sua 
fragrância, que já tem 
centenas de reservas

 “Ter um 
perfume é 

uma sensação 
estranha, mas 
muito feliz„ 

T
al como já tinha anunciado, Cristina 
Ferreira vai ter o seu próprio 
perfume, que vai ser vendido não 
só em Portugal mas também no 
mundo inteiro. A apresentadora 

da TVI esteve em Düsseldorf, na Alemanha, 
para uma visita-relâmpo aos laboratórios 
da LR Health & Beauty Systems onde está 
a ser criada a fragrância. “Ia muito ansiosa, 
porque fi z questão de não saber o que se 

estava a passar, queria ser surpreendida. 
A primeira surpresa chegou logo na reunião, 
quando me disseram que tinham feito 70 
fragrâncias para mim. ‘Setenta?’, perguntei. 
Eles riram-se e explicaram-me que foram 
eliminando várias e já só tinham cinco para 
me apresentar. Foi muito difícil escolher, até 
porque nunca tive um perfume a que 
chamasse ‘meu’, que fosse ‘a minha cara’ ”, 
revelou Cristina, que se mostrou encantada 

com o processo. Em relação ao nome, não 
quis levantar o véu: ”Não posso revelar ainda 
como se vai chamar, mas também isso vai 
ser uma surpresa. Um nome português? 
Um nome inglês? Vamos ver! Foi muito 
divertida esta experiência. Ter um perfume é 
uma sensação muito estranha. Pergunto-me 
como é que isto está acontecer? É um pro-
jeto que não é só nacional e, na verdade, 
sou muito conhecida em Portugal, mas, lá 

 Cristina Ferreira visitou os laboratórios da LR Health & Beauty Systems, perto de Düsseldorf, na Alemanha, e fi cou 
encantada com o processo de criação de um perfume. Em cima, a apresentadora com Luís Mateus e Tilo Ploger



fora, ninguém sabe quem sou, ninguém me 
conhece. Começo a pensar: quem é que vai 
usar o perfume? Há pessoas que vão tê-lo 
como companhia diária só porque gostam 
muito de mim, porque acompanham o meu 
percurso, e isso é um sinal enorme de cari-
nho. Aliás, sei que depois de ter publicado 
no Daily Cristina que já tínhamos a fragrância, 
a empresa recebeu centenas de pedidos de 
reserva. As pessoas nem o cheiraram! É algo 
que me deixa muito feliz!”, reconheceu. ■

texto Evelise Moutinho (evelisemoutinho@lux.masemba.com) 
fotos Isabel Saldanha

Ainda não há 
data de lançamento 

para o perfume 
de Cristina Ferreira, 

mas o verão é 
uma boa hipótese

 “Há 
pessoas 

que vão ter 
o perfume 

como 
companhia 

diária 
só porque 

gostam 
muito 

de mim„



O príncipe, 
de 29 anos, 

e a bailarina, 
de 24, adensam 

rumores
de que o 

anúncio do 
noivado 

poderá estar 
para breve

HARRY e 
CRESSIDA 

BONAS 
assumem 

namoro em 
público, 
quase 

dois anos 
após início 
da relação

 Em cima, o casal troca gestos de carinho 
no evento solidário da Save the Children, 

no qual Cressida posou na passadeira vermelha 
(à esquerda). Em baixo, o olhar apaixonado 

da bailarina durante um jogo de raguêbi

H 
á quase dois anos que se sabia 
do namoro do príncipe Harry, de 
29 anos, e Cressida Bonas, de 24.

Porém, só no passado dia 7 o casal assu-
miu publicamente a relação, ao participar 
no evento solidário We Day UK Youth, 
na Wembley Arena, em Londres, a primeira
vez que o fi lho de Carlos e Diana se 
fez acompanhar da namorada numa oca-
sião ofi cial. Os dois entraram separados, 
e a bailarina chegou mesmo a posar sozinha 
na passadeira vermelha. No entanto, após 
o discurso de Harry, os dois juntaram-se na 
bancada VIP, onde trocaram gestos de 
carinho, mostrando que o namoro está para 
durar. Dois dias depois, voltavam a surgir 
juntos, em Twickenham, num jogo de 
raguêbi entre a Inglaterra e o País de Gales. 

Esta rutura com a discrição que tem pau-
tado o namoro do príncipe veio adensar 
os rumores de que o anúncio do noiva-
do poderá estar para breve. A imprensa 
britânica adiantou que a jovem licenciada 
em dança pela Universidade de Leeds 
já recebeu autorização para frequentar 
livremente o Palácio de Kensington, onde 
mora o namorado. Várias publicações 
avançaram que os dois já morariam juntos, 
uma vez que Cressida foi vista algumas 
vezes num supermercado da zona. Os dois 
foram apresentados há cerca de dois anos 
pela princesa Eugenie, prima de Harry. 
Desde então, não se largaram. Antes, 
o irmão de William assumiu uma relação 
com Chelsy Davy, que terminou em 2009. ■

fotos Reuters e Rex Features



D
epois de ter surpreendido
o mundo com a decisão 
de se submeter a uma 

dupla mastectomia preventiva, 
no ano passado, Angelina Jolie 
revelou que vai fazer nova ope-
ração, desta vez aos ovários: 
“Há outra cirurgia que tenho de 
fazer. Vou aconselhar-me com 
todas as pessoas maravilhosas 
que me têm acompanhado para 

passar à próxima etapa”, disse 
à revista Entertainment Weekly. 
A atriz, de 38 anos, foi aconse-
lhada pelos médicos a realizar 
uma operação para evitar o 
possível desenvolvimento de 
cancro nos ovários, uma vez que 
apresenta 50% de risco de ter 
uma doença no aparelho repro-
dutor (a sua mãe morreu aos 56 
anos, vítima de cancro no ová-

rio). A estrela norte-americana 
conta com o apoio da família, 
especialmente de Brad Pitt, 
com quem mantém uma relação 
desde 2005. Em maio de 2013, 
quando Angelina retirou as 
duas mamas, o ator dedicou-lhe 
sentidas palavras de homena-
gem: “Tendo assistido a esta 
decisão em primeira mão, acho 
que a escolha da Angie, bem 

como a de muitas outras como 
ela, é absolutamente heroica.” 
Foi a pensar no companheiro 
e nos seis fi lhos, Maddox, Pax, 
Zahara, Shiloh, Knox e Vivienne, 
que a atriz decidiu agora retirar 
também os ovários: “Estou 
muito feliz. Tive muita sorte por 
ter ótimos médicos e uma boa 
recuperação.” ■

ANGELINA JOLIE 
vai retirar 

os ovários, para 
evitar o cancro

A atriz, de 38 anos, 
submeteu-se no ano passado 
a uma dupla mastectomia

 Brad Pitt tem sido um grande apoio para a atriz, 
que em 2013 retirou as duas mamas para evitar 
o possível desenvolvimento de cancro. O casal 
tem seis fi lhos, três biológicos e três adotados

fotos Arquivo Lux



panorama

Dono da maior mansão do Brasil tem 
funcionários com salários em atraso
São 17 800 metros quadrados de área construída, distribuídos 
por 18 quartos, spa, sala de cinema, vários salões e muitas casas 
de banho. Só o quarto do proprietário tem 1200 metros quadrados, 
incluindo uma piscina privativa. A casa possui ainda um hangar para 
quatro helicópteros e estacionamento subterrâneo para 50 carros. 
A construção da mansão, agora concluída, ocupou 300 operários desde 
2012. O dono é Amilcare Dallevo Jr., dono da Rede TV. A polémica 
explodiu no Brasil quando a imprensa revelou que Amilcare, casado 
com a apresentadora Daniela Albuquerque, devia 15 meses de salários 
a alguns funcionários (entre eles, contava-se a apresentadora Hebe 
Camargo, entretanto falecida) e tem dívidas ao fi sco.

Mistério do avião 
desaparecido

À hora de fecho desta edição, 
ainda não havia respostas. No dia 

8 de março, o Boeing 777 
da Malaysia Airlines que fazia 

a viagem de Kuala Lumpur 
para Pequim desapareceu 

dos radares sem deixar rasto. 
Posta de lado a hipótese de ato 

terrorista, as autoridades não 
encontravam uma explicação. 
Os familiares continuavam na 

esperança de que as 239 pessoas 
a bordo estivessem vivas, porque 
vários telemóveis de passageiros 
continuavam a tocar. A zona de 

busca foi alargada para o mar 
entre a Malásia e o Vietname, 
do lado oposto ao da rota do 

avião e em selvas remotas, numa 
operação que mobiliza dez países.

O milagre do século XXI
A Máquina do Milagre, numa alusão ao milagre de Cristo, 
que transformou a água em vinho, é uma invenção dos 
britânicos Kevin Boyer, especialista em vinhos, e Philip 
James, fundador do site sobre vinhos Lot18. Os dois 
homens, que não divulgam o seu segredo, garantem 
que o dispositivo funciona, apesar de ter de ser usado 
um kit que fermenta a água. A máquina custa cerca de 365 
euros e começará a ser comercializada até ao fi nal do ano.
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“Toda a Gente Me Diz Isso”DESTAQUES TV

“MAIS VALE TARDE 
DO QUE NUNCA”
TVI, sábado, 15, 18h
O novo programa de entrete-
nimento conta todas as sema-
nas com Isabel Silva e Nuno 
Eiró na apresentação. Os dois 
vão convidar duas equipas 
de famosos a competirem em 
diversos jogos, numa emissão 
repleta de humor, música e 
imprevistos, num formato 
em que também o público 
“vai ser protagonista”.

“CAMILO, O PRESIDENTE”
SIC, sábado, 15, 21h45
A estação de Carnaxide 
voltou a apostar num pro-
grama de Camilo de Olivei-
ra para o entretenimento dos 
serões de sábado. A nova 
temporada de “Camilo, o 
Presidente” já estava gravada 
há algum tempo, mas nunca 
tinha sido exibida.

“PALCOS”
RTP2, sábado, 
15, 01h
Os GNR so-
bem ao palco 
do segundo 
canal da esta-

ção pública, com o espetá-
culo “Afectivamente”. Num 
registo acústico e intimista 
da banda de Rui Reininho, 
oportunidade para ouvir os 
temas mais emblemáticos 
de um grupo com mais de 
30 anos de carreira.

“GANGS DE NOVA IORQUE”
RTP1, domingo, 16, 23h30
Em 1863, em plena Guerra
Civil, Manhattan é palco do 
caos e da corrupção. Num 
grupo recém-chegado de 
imigrantes irlandeses, encon-
tra-se Amsterdam, que via-
ja para Nova Iorque com o 
objetivo de vingar o seu pai, 
assassinado por Bill the But-
cher. Bill é o poderoso líder 
de um gang anti-imigrantes. 
Para o enfrentar, Amsterdam 
tem de reunir um implacável 

grupo de irlandeses. Reali-
zado por Martin Scorsese, o 
fi lme conta com Leonardo 
DiCaprio e Daniel Day-Lewis 
nos papéis principais.

JAMIE’S FOWL DINNERS
24 Kitchen, quarta-feira, 19, 
21h15 
Jamie Oliver prepara um jan-
tar exclusivo com convidados 
como o ator britânico Ricky 
Gervais, no qual pretende 
alertar para a forma como 
são produzidas as aves que 
comemos habitualmente. 
O chef pretende discutir o 
tema e explicar as circuns-
tâncias em que a comida 
vem parar aos pratos. Uma 
dura e chocante realida-
de, não só em Inglaterra 
como no resto do mundo.

“ANATOMIA DE GREY”
Fox Life, quinta-feira, 20, 22h
O regresso da equipa do 
Seattle Grey Sloan Memo-
rial Hospital e do seu dia a 
dia sentimental e profi ssio-
nal. Esta temporada, a déci-
ma, é a última para Sandra 
Oh e a sua personagem 
(Cristina Yang). No fi nal da 
época, haverá outras ques-
tões por resolver: irá Kepner 
(Sara Drew) escolher Matthew 
(Justin Bruening) ou Jackson 
(Jesse Williams)?

O GNR 
stripper
Um homem foi 
contratado por uma 
discoteca em Oliveira
de Azeméis para 
fazer um strip tease 
no Dia da Mulher. 
Tudo normal, não fosse 
a pessoa em questão 
ser cabo da GNR 
no posto de Vila Nova 
de Gaia e ter usado a 
sua farda, bem como 
as algemas, o bastão 
e a Glock de 9 mm 
(a arma de serviço) 
durante a atuação. 
O militar foi suspenso 
e o comando geral da 
GNR terá apresentado 
uma queixa-crime 
no Ministério Público. 
Os militares recebem 
um subsídio para 
adquirir as fardas, 
que não podem ser 
usadas em funções 
particulares, fora 
de serviço. Ao que 
se apurou, o cabo 
da GNR terá recebido 
200 euros para se 
despir naquela noite.

D.
R.

D.
R.
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PERSONALIDADES 
MASCULINAS LUX: 
VOTE PARA ELEGER 
O HOMEM MAIS 
SEXY DO ANO!
Vote até ao dia 20 
de março em Lux.pt!

FOTO DE MATHEW 
MCCONAUGHEY NO 
BAILE DE FINALISTAS
Após ter recebido 
o Óscar, a sua foto 
dos anos oitenta fez 
furor nas redes sociais.

FUTEBOLISTA 
BRUNO CONCEIÇÃO 
PROCURA DADOR
O antigo guarda-redes 
já fez um transplante, 
mas precisa de dador 
100% compatível. 

MARK DENUNCIADO 
E BLOQUEADO 
NO FACEBOOK 
Por causa de uma 
brincadeira com 
o fi lho, o humorista viu 
a sua conta barrada.

CLÁUDIA VIEIRA 
E IVA DOMINGUES 
FESTEJARAM JUNTAS 
O DIA DA MULHER
As duas amigas 
assinalaram a data
em conjunto.

ESPECIAL 42.ª EDIÇÃO 
DA MODALISBOA
Todos os desfi les, os famosos 
e os bastidores da ModaLisboa. 
Veja as fotos e os vídeos 
com os melhores momentos 
dentro e fora da passerelle.

AS GRÁVIDAS 
E O FITNESS

Cada vez mais 
mulheres se 

exercitam 
na gravidez. 

Carolina 
Patrocínio 

ilustra bem 
esta tendência.

OS VÍDEOS MAIS VISTOS EM LUX.PT
As virtudes do ténis numa divertida campanha publicitária. 
A criança que irrompeu no campo de futebol, durante 
um jogo, mas foi acolhida pelos jogadores. A vida atual 
da cantora Lena d´Agua, num documentário comovente. 
Pamela Anderson em campanha pelos direitos 
dos animais. Um Porsche 911 faz esqui em Vancouver. 
A paródia ao visual do futebolista Raul Meireles, 
com música de António Variações como pano de fundo.



 RTP celebra 
57.º aniversário 

numa gala 
com todos 
os rostos 

da estação

 “Cresci nos 
corredores 

da RTP 
e acho que 
continua 
a ser uma 
estação 

inovadora„
Catarina Furtado 

 À esquerda, Catarina Furtado. 
À direita, Sónia Araújo, Herman 

José com Ana Bola, e Fátima 
e Alberto da Ponte. Em baixo, 

Mário Augusto, Sandra 
Felgueiras e Carlos Daniel 

P
assadeira vermelha, 
troféus, selfi es e até 
uma pizza em palco. 
Tal como na mais re-
cente cerimónia de

entrega dos Óscares de Holly-
wood, nada faltou na gala do 
57.º aniversário da RTP, na qual 
também se prestou homenagem
à fi cção nacional, com a entrega
dos prémios Lumen, que distin-
guiram os melhores da estação 
pública. O Salão Preto e Prata 
do Casino Estoril vestiu-se de 
gala e as caras mais conhecidas 
e emblemáticas da estação des-
fi laram pela passadeira ao lado 
de alguns dos rostos da con-
corrência, que não esqueceram 
o início da sua carreira na RTP. 



 Em cima, 
Judite Sousa, 

e Joaquim 
Monchique com 

Maria Rueff. 
À esquerda, 
José Carlos 
Malato, que 
celebrou os 
seus 50 anos 

no dia do 
aniversário 

da RTP. 
À direita, o 

ministro Miguel 
Poiares Maduro, 

e Cristina 
Esteves com 
José Alberto 

Carvalho

 “Tenho 
um 

grande 
carinho 
pelas 

pessoas 
que 

estão 
na RTP„
José Alberto

Carvalho 



 Em cima, Manuel Marques, Lúcia Moniz, Júlio Isidro 
com a fi lha, Francisca, e Luís Filipe Borges com Oceana 

Basílio. À esquerda, Rita Blanco, José Pedro Vasconcelos, 
e, à direita, Fátima Campos Ferreira com Manuel Rocha 

 “É muito bom ver várias gerações 
aqui reunidas„ Isabel Angelino

Judite Sousa, José Alberto Car-
valho e José Eduardo Moniz 
estiveram entre os que não qui-
seram deixar de homenagear 
a estação: “Tenho um grande 
carinho pelas pessoas que estão 
na RTP e uma excelente memó-
ria dos tempos que cá passei.” 
Emoções e muitas recordações 
invadiram o palco, onde os mo-
mentos musicais e os sketches 

de humor divertiram a plateia. 
No final, Alberto da Ponte, 
presidente do Conselho de 
Administração, estava feliz com 
o resultado da gala: “Foi uma
grande produção e fi quei muito 
feliz por ver aqui todas as caras 
da RTP. Demonstra algo em
que sempre acreditei: que a RTP
é uma estação que está sempre 
a inovar.” Em dia de aniversário



 À esquerda, Rosa Cullell, 
Mariana Monteiro. À direita, 

José Eduardo Moniz. 
Em baixo, João Baião 

com Tânia Ribas de Oliveira, 
e Isabel Angelino

 “Foi na RTP 
que aprendi 

e experimentei 
a maior parte 

das coisas que 
sei de televisão„ 

José Eduardo Moniz



da estação pública, José Carlos 
Malato celebrou 50 anos. Na 
passadeira vermelha, emocio-
nou-se ao ser surpreendido 
por fãs que lhe cantaram os para-
béns: “A receção foi muito boa. 
Desde miúdo que estou habitua-
do à festa conjunta (risos), é mui-
to emblemático para mim.” Ao 
lado da mulher, Manuela Mou-
ra Guedes, José Eduardo Moniz 
confessou que costuma assistir 
ao “Quem Quer Ser Milionário?”. 
Sem querer falar do regresso à 
TVI, enalteceu a sua passagem 
pela estação pública: “Nasci para 
a televisão na RTP. Foi lá que 
aprendi e experimentei a maior 
parte do que sei.” ■

texto Rita Pacheco (ritapacheco@lux.masemba.com) 
fotos João Cabral

 Em cima, Sara Norte, 
Dina Felix da Costa, Ruy 
de Carvalho, e Anabela 
Teixeira com Frederico 
Pereira. À esquerda, 

Pêpê Rapazote e Mafalda 
Vilhena. À direita,
 Carla Chambel, 
e Adriane Garcia

 “Quando os 
novos colegas 

me pedem 
conselhos, 

dou„ 
Ruy de Carvalho



DÉBORA MONTEIRO, SYLVIE DIAS, 
MANUELA MOURA GUEDES, JOANA TELES, SÓNIA BALACÓ, 

SARA SALGADO, SOFIA ARRUDA e HELENA COELHO

Branco, preto e encarnado marcam noite 
de glamour na passerelle da gala da RTP

Débora Monteiro num modelo de Elisabetta Franchi, Sylvie Dias com um vestido preto João Rôlo, 
Manuela Moura Guedes num cai-cai BCBG, e Joana Teles num vestido preto da Scripta



F
oi em tons de branco, 
preto e encarnado 
que as estrelas da 
RTP brilharam na Gala 
Prémios Lumen RTP, 

na passadeira vermelha do 
Casino Estoril. Uma festa que 
assinalou também o 57.º ani-
versário da estação pública e 
na qual estiveram alguns dos 
seus rostos mais conhecidos, 
numa noite marcada pelo brilho 
dos vestidos. A atriz Débora 
Monteiro, de 30 anos, escolheu 
um modelo branco com franjas 
brilhantes de Elisabetta Franchi. 

Sylvie Dias, de 34 anos, preferiu 
um modelo estilo sereia, de alça 
assimétrica, do estilista João 
Rôlo. Aos 58 anos, a apresen-
tadora de “Quem Quer Ser 
Milionário?”, Manuela Moura 
Guedes, encarnou o espírito 
da ‘mulher de vermelho’ num 
vestido cai-cai BCBG. Por seu 
lado, a apresentadora Joana 
Teles, de 32 anos, preferiu o 
clássico vestido preto com a 
parte de cima com transpa-
rências, da Scripta. De branco 
imaculado, Sónia Balacó, que 
acabou de fazer 30 anos, exibiu 

a sua elegância num vestido de 
Diogo Miranda. Sara Salgado 
escolheu um modelo com as-
sinatura Elsa Barreto. A atriz 
optou por um vestido de uma só 
alça de estilo romano e muito 
sensual. Sofi a Arruda, de 25 
anos, seduziu num vestido preto 
com a parte de cima em renda 
e decote em V, de Andreia 
Lobato. Helena Coelho, de 32 
anos, optou por um vestido 
branco com saia rodada de 
Diogo Miranda. ■

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

 A elegância de Sónia 
Balacó num modelo 
de Diogo Miranda, 

Sara Salgado com um 
vestido Elsa Barreto, e 

Sofi a Arruda num modelo 
sensual com a parte 
de cima em renda 
e decote ousado 

de Andreia Lobato. 
A apresentadora 

Helena Coelho optou 
por um vestido 
de saia rodada, 

com a assinatura 
de Diogo Miranda



7 dias 

Bruno Conceição 
procura um dador 
de medula óssea. O 
guarda-redes, de 32 
anos, que já repre-
sentou clubes como 
o Paços de Ferrei-
ra, o Beira-Mar e o 
Arouca, descobriu a 

1 de março do ano passado que sofria de 
uma doença grave. Natural de São João 
da Madeira, o futebolista já efetuou um 
primeiro transplante de medula óssea, 
mas continua a precisar de um dador 
100% compatível. A sua luta gerou uma 
onda de solidariedade no mundo 
desportivo e já estão previstas várias ações 
para encontrar potenciais dadores. Bruno 
Conceição já sabe, no entanto, que nunca 
mais poderá voltar a jogar futebol. 

David Cameron foi 
acusado de ‘com-
prar’ popularidade 
no Facebook. De 
acordo com o Daily 
Mail, o primeiro-
-ministro britânico 
pagou nove mil euros 
em publicidade para 

aumentar o número de ‘Gostos’ no Face-
book e ultrapassar, assim, o líder do Partido 
Liberal Democrata e seu parceiro de coli-
gação, Nick Clegg. Há cerca de um mês, 
Cameron encontrava-se 20 mil ‘Gostos’ 
atrás do vice-primeiro-ministro, mas num 
instante chegou aos 129 mil, superando os 
82 mil de Clegg. Diz a mesma publicação 
que o dinheiro gasto por Cameron nesta 
operação saiu diretamente dos cofres do 
Partido Conservador.

Paco Bandeira é 
acusado de não 
contribuir moneta-
riamente para a edu-
cação e os bens de 
primeira necessidade 
da sua filha Cons-
tança, de 15 anos. 
As acusações foram 

feitas pela ex-mulher, Maria Roseta, cujas 
acusações de violência doméstica valeram, 
há mais de um ano, a condenação do músico, 
com pena suspensa. Segundo a técnica pri-
sional, o cantor não vê a fi lha desde maio 
passado e deixou de lhe pagar o colégio, 
sem pré-aviso. À Lux, salientou ainda estar 
a fazer todos os esforços para que nada 
falte a Constança: “Nunca deixaria a minha 
fi lha passar fome.” Paco Bandeira não quis 
comentar o assunto, considerando “cha-
fúrdia” o tratamento noticioso da questão.

Gina Lollobrigida 
está em guerra judi-
cial com o fi lho. An-
drea Skofi c interpôs 
uma ação legal con-
tra a mãe e pede ao 
juiz que nomeie um 
administrador que 
controle a fortuna 

da atriz. Alega que Gina, de 86 anos, não 
está em condições de gerir o seu patri-
mónio, avaliado em 36 milhões de euros. 
A atriz já manifestou a sua indignação. 
“Estou atordoada. Não consigo acreditar. 
Viajo pelo mundo sem parar e sem qual-
quer problema. Estou perfeita”, afi rmou. 
No cerne desta disputa está o facto de Gina 
Lollobrigida estar supostamente casada 
desde 2010 com o empresário espanhol 
Javier Rigau, de 44 anos, enlace cuja 
veracidade nunca foi apurada, uma 
vez que a atriz diz que o casamento foi 
forjado. Por causa desta alegada união, 
o empresário poderá vir a ser um dos 
herdeiros da fortuna da atriz. 

Andrés Iniesta está a 
viver momentos difí-
ceis. A mulher, Anna 
Ortiz, sofreu um abor-
to aos sete meses 
de gravidez. O joga-
dor agradeceu o ca-
rinho dos fãs na sua 
página no Facebook. 

“Em meu nome, da Anna e das nossas 
famílias, não podíamos deixar de agradecer 
todas as mensagens de apoio e carinho que 
recebemos nos últimos dias. São momentos 
difíceis e agradecemos que respeitem a 
nossa intimidade. Estamos certos que, lá de 
cima, o pequeno nos ajudará…”, escreveu. 
Andrés e Anna são pais de Valeria, de 3 anos, 
e estão casados desde 2012. 

Oscar Pistorius vo-
mitou várias vezes 
numa sessão do jul-
gamento em que é 
acusado de ter as-
sassinado a noiva, 
a modelo Reeva 
Steen kamp. A má 
disposição apode-

rou-se do atleta na altura em que o médico 
forense Gert Saayman descrevia os ferimen-
tos que Pistorius provocou na namorada 
(o atleta alega ter atirado em Reeva por ter 
achado tratar-se de um intruso). A juíza foi 
obrigada a interromper o testemunho do 
médico, devido ao estado de Pistorius, que 
se contorcia com espasmos e vómitos. 
Depois da interrupção, Pistorius voltou a ser 
assolado pelos vómitos. O advogado recu-
sou nova interrupção: “Ele nunca vai estar 
bem durante este testemunho”, disse.

Oprah Winfrey 
foi enganada pela 
princesa Diana. A 
história é contada, 
15 anos depois da 
sua morte, pelo chef 
pessoal de Diana, 
Darren McGrady. 
Durante um almoço 

com a apresentadora, Diana e Oprah 
comiam uma mousse de tomate quando 
a apresentadora perguntou à princesa 
como mantinha a linha. “Como doses 
pequenas e isso funciona”, respondeu. 
A verdade, sabe-se agora, é que Diana, 
que estava a recuperar de uma bulimia, 
pediu ao seu chef para lhe cozinhar uma 
versão light da mousse, enquanto Oprah 
Winfrey degustou a receita original, muito 
mais calórica. 

Thandie Newton foi 
mãe de um rapaz, 
Booker Jombe, no 
dia 3 de março. A 
atriz, de 41 anos, e 
o marido, Ol Parker, 
partilharam a novi-
dade com os fãs 
através das redes 

sociais: “O nosso bebé está fi nalmente 
aqui! Nasceu com alegria e em casa”, 
escreveu a atriz no Twitter. Thadie e o marido 
estão casados desde 2008 e já tinham duas 
fi lhas, Ripley, de 13 anos, e Nico, de 9. 
“Foi o meu terceiro parto em casa, com as 
brilhantes parteiras Caroline Flint e Carole 
Goddard. Mantenham as parteiras vivas”, 
escreveu horas depois. 

Christian Bale vai 
ser pai pela segunda 
vez. A barriga da 
mulher do ator, Sibi 
Blazic, levantou 
suspeitas durante a 
cerimónia de entre-
ga dos Óscares, mas 
o casal ainda não 

comentou o assunto publicamente. Desco-
nhecem-se, por isso, pormenores sobre a 
gravidez. Christian Bale e Sibi Blazic estão 
casados desde janeiro de 2000 e foram 
pais pela primeira vez em 2005, de uma 
menina. Emmeline, que completa 9 anos 
este mês, está radiante com a chegada 
de um bebé. 





HELENA 
LAUREANO 
devastada 

com a morte 
da mãe 

MARIA HELENA 
LAUREANO 

morreu no dia 6, 
vítima de paragem 

cardíaca

Nesta hora difícil, Helena 
Laureano contou com o apoio 

e o carinho dos familiares 
mais próximos e dos amigos. 

A atriz esteve inseparável da fi lha, 
Beatriz, e do irmão, António

D
e mãos dadas com a filha, 
Beatriz, e com o irmão, António, 
Helena Laureano não escondia 
a dor – e muito menos as 
lágrimas – enquanto caminhava 

atrás do caixão da mãe, Maria Helena 
Laureano, que morreu na manhã do dia 
6, vítima de paragem cardíaca, aos 76 
anos. A atriz, que tinha na mãe um dos 
seus maiores apoios, está inconsolável,



e tem contado com o carinho da fi lha e 
do ex-marido, o ator João Cabral, para 
superar este momento de tristeza. Maria 
Helena Laureano, cuja saúde nos últimos 
tempos se tinha debilitado, tendo 
passado um mês internada no Hospi-
tal Cuf Descobertas, em Lisboa, en-
contrava-se em casa da fi lha, a quem 
carinhosamente tratava por Leninha, 
quando se sentiu mal, acabando por 
morrer-lhe nos braços. Foram muitos 
os familiares e amigos da família e da 
atriz que marcaram presença no último 
adeus à antiga professora, na Capela 
da Misericórdia, em Sesimbra. ■

texto Evelise Moutinho (evelisemoutinho@lux.masemba.com)
fotos Salvador Esteves

Muitos colegas da atriz, 
como o ator Rui Luís 

Brás, fi zeram questão 
de estar presentes. Em 
baixo, o ex-marido de 

Helena Laureano, o ator 
João Cabral, consolou a 
fi lha de ambos, Beatriz, 
de 15 anos, que fi cou 
arrasada com a morte 

da avó. A atriz era 
muito próxima da mãe 

e está inconsolável

 Beatriz, fi lha 
de Helena 
Laureano 

com o ator 
João Cabral, 

era muito 
próxima 
da avó

A mãe 
da atriz, 
que era 

diabética, 
tinha estado 

internada 
um mês  



 ADRIANA 
CALCANHOTTO 

regressa a Portugal 
para ser diretora 

do Público por um 
dia, numa edição 

dedicada ao Brasil

 “Abro o jornal 
com o maior 

cliché do Brasil, 
que é uma 
banana!„ 

A cantora trabalhou arduamente 
durante quatro dias na redação do 

jornal, onde diz que foi muito mimada

“U
ma das primei-
ras coisas que eu 
disse quando acei-
tei o convite para 
ser diretora do jor-

nal foi: ‘Vou colocar bigodinhos 
em todos os anúncios!’ Mas não 
pôde ser…”, contou à Lux Adria-
na Calcanhotto em tom de brin-
cadeira, revelando que gostaria 
de ver impresso na edição do Pú-

blico o seu enorme amor por ga-
tos: “Vida sem gatos e sem poe-
sia não existe para mim!” Mais 
a sério, a cantora brasileira mos-
trou estar muito orgulhosa pelo 
desafi o que o diário português 
lhe propôs: ser diretora por um 
dia, na edição do seu 24º aniver-
sário. “Achei o convite maravilho-
so! Pensei que ia falar de Portu-
gal, da literatura portuguesa, do 

acordo ortográfi co… Disse que 
sim e enviaram-me um e-mail a 
agradecerem-me ter aceitado o 
convite para a edição de aniver-
sário, que era uma edição espe-
cial sobre o Brasil! [risos] Eu disse: 
‘Meu Deus! Agora já disse que 
sim!’ É um enorme desafi o falar 
do Brasil. Como dizia Tom Jobim, 
o Brasil não é para amadores.”
Um dos objetivos de Adriana 

como diretora era mostrar o país 
real e equilibrar a edição com as 
“maravilhas do Brasil e as suas 
difi culdades, os seus absurdos e 
as suas desigualdades”. Objeti-
vo cumprido? “Não sei se conse-
gui quebrar clichés… Eu abro o 
jornal com o maior cliché do Brasil, 
que é uma banana! [risos]” ■

texto Vasco Pereira (vascopereira@masemba.com) 
fotos Artur Lourenço



 “A maravilha 
da Adriana é 

que ela compõe 
música, escreve 

e desenha. 
O resultado foi 
muito mais rico 
do que tínhamos 

imaginado„ 
Bárbara Reis

À esquerda, Adriana 
com Bárbara Reis, diretora 

do Público, em frente 
ao desenho que criou 
para a capa do jornal: 
“Pensei na banana por 

ser uma edição que quer 
desmanchar os clichés 
e porque tem as cores 

da bandeira de Portugal”



A emoção de FÁTIMA LOPES, 
ao ser homenageada pelo 

seu trabalho solidário, ao lado 
do marido, LUÍS MORAES

“É muito importante 
ter cá o Luís. Ele dá-me 
o valor que tenho. É um 
homem extraordinário„

A
s lágrimas corriam 
pelo rosto de Fátima 
Lopes. Afi nal, era um 
momento “importan-
te” para a apresenta-

dora, que, no Dia da Mulher, foi 
homenageada pelo concelho de 
Odivelas, pelo seu trabalho soli-
dário: “Para mim, isto tem mais 

importância do que os outros 
prémios”, explicou. Das mãos da 
presidente da Câmara Municipal, 
Fátima recebeu o Prémio Beatriz 
Ângelo, entregue anualmen-
te a “mulheres com percur-
sos e carreiras singulares e que 
sirvam de inspiração”, segundo 
a autarca, Susana Amador. 

À esquerda, a apresentadora com o marido, Luís Moraes, 
que, segundo disse, é igualmente solidário. Em cima, 

quando se emocionou ao ver um vídeo sobre o seu percurso



Em cima, Fátima Lopes com a presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Susana Amador. 
A autarca entregou um prémio idêntico a Olga Gil, que lutou contra o fascismo e foi uma das 
fundadoras da Associação de Solidariedade Social dos Moradores do Bairro das Patameiras

“A Fátima é uma mulher humilde por natureza, tem 
um grande coração„ Susana Amador, presidente da CM Odivelas

Ao seu lado, a apresentadora 
da TVI tinha o marido, Luís 
Moraes, a quem agradeceu 
o apoio: “Nestes momentos 
decisivos, é importante ter o 
meu marido a meu lado. Primei-
ro, porque sei que ele me dá 
o valor que tenho. Segun-
do, porque ele é um homem 
extraordinário e compreende 
cada minuto que roubo à família 
para me associar a um projeto 
social”, explicou à Lux, regozijan-
do-se com o interesse da fi lha, 
Beatriz, de 14 anos, por este tipo 
de projetos: “Para o pequenino 
[Filipe, de 5 anos] ainda é cedo, 
mas a escola que frequenta tem 
o cuidado de ensinar para a 
diferença.” Fátima Lopes viu 
reconhecido o seu empenho 
de dez anos no Telhadinho, da 
CEDEMA, um abrigo para defi -
cientes mentais adultos, e pela 
promoção do projeto Mulheres 
Autarcas na Luta Contra o 
Cancro da Mama, lançado 
em Odivelas. “Para ser feliz, 
preciso de estar ligada a 
projetos solidários, preciso de 
ajudar”, disse à Lux. ■

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



F
oi no passado dia 8 de março, 
no Meo Arena, em Lisboa, que 
Fernanda Serrano surgiu junto 

do marido, Pedro Miguel Ramos, para 
assistir ao concerto dos Xutos & Ponta-
pés, no âmbito do 35.º aniversário da 
banda. A atriz, de 40 anos, surpreendeu 
os presentes com o seu novo visual: 
cabelo por cima dos ombros, com uma 
ligeira ondulação nas pontas, e len-
tes de contacto verdes. Questionada 
relativamente às razões que a levaram a 
despedir-se do seu longo cabelo preto 
e a adoptar um look mais sóbrio e arro-
jado, afi rmou tratar-se de uma mudança 
por “motivos profi ssionais”: “Este visual 

é para a nova telenovela da TVI, cujo 
nome provisório é ‘O Último Casamento 
Feliz’, e para uma peça de teatro com 
estreia marcada para o dia 30 de abril, 
no Tivoli”, revelou a atriz, que recente-
mente renovou contrato com a TVI, ga-
rantindo estar a “adorar” o novo visual. 
Na nova aposta da estacão de Queluz, 
que deverá substituir “Belmonte”, Fer-
nanda Serrano vai vestir a pele de Cami-
la, uma mulher que vive um casamen-
to de aparências, rodeada de luxos. O 
casal esteve sempre muito animado ao 
longo do concerto, e não se coibiu de 
cantar as músicas da banda. ■

FERNANDA SERRANO surge com 
novo visual por motivos profi ssionais

 “Estou a adorar 
o meu novo look!„ 

fotos Tiago Frazão

 Fernanda Serrano, de 40 anos, e Pedro Miguel Ramos, de 42, 
divertiram-se no concerto dos Xutos & Pontapés, que celebraram 

35 anos de carreira com dois espetáculos no Meo Arena, em Lisboa

A atriz e o marido, PEDRO MIGUEL 
RAMOS, assistiram ao concerto do 

35.º aniversário dos Xutos & Pontapés



look  concerto 35 anos xutos & pontapés

Bastet 
Cabeleira

Paulo 
Junqueiro

A mãe de Kalú, Amélia Ferreira, com 
a fi lha, Patrícia, Sérgio Nascimento, os 
netos Gaspar e Mia, e uma amiga, Carolina

Sensi Ferreira, 
fi lho de Kalú, com 
Teresa Trigueiros

Cristina Avides 
Moreira

Teresa Lameiras com 
a fi lha, Constança

fotos Tiago Frazão

Jorge 
Palma

Gisela 
João



destino lux

Todos os elementos reportam para o mar e para a descontração que a praia de Marambaia garante. O serviço 
de atendimento está pensado para lhe proporcionar uma estada revigorante, fazendo-o querer regressar

Navegar por 
entre campos de golfe, 

lagoas e os 
areais do Ceará

Dom Pedro Laguna – Aquiraz 
Riviera, Fortaleza, Brasil

fotos D.R.



Entre o verdejante campo 
de golfe de 18 buracos e a 
tranquila praia de Marambaia
situa-se o resort de cinco 
estrelas Dom Pedro Laguna. Em 
perfeita comunhão com a Natu-
reza, o espaço foi construído ao 
longo de uma lagoa de 15 mil m2 
de água salgada e tratada. 
E é ao longo desta lagoa que 
pode navegar em pequenas 
embarcações e fl utuáveis que 
permitem descansar e apre-
ciar a paisagem... percorrendo 
a zona das Water, Presiden-
tial e Royal Villas, bem como 
a dos Apartamentos Deluxe, 
todos equipados com televi-

são, ar condicionado e outras 
comodidades próprias de um 
resort de luxo, como wireless
gratuito em todo o espaço. 
Nas villas a capacidade de 
alojamento é maior, e pode 
desfrutar de uma piscina 
privativa (no caso das Royal) 
e de terraços sobre a lagoa. 
Vai, no entanto, querer apro-
veitar a piscina do hotel, que 
tem ligação direta ao areal 
da praia. E onde pode usu-
fruir dos pratos do restaurante
Al Fresco, com grelhados e 
refeições ligeiras. Na praia tem 
ainda o Beach Bar, que prepara 
cocktails a seu gosto, dos quais 

pode desfrutar na quantidade 
que desejar, depois de deixar 
os seus fi lhos nas atividades do 
Clube das Crianças, com par-
que e monitores, que garantem 
a diversão e a segurança dos 
participantes. Ao longo do 
dia, além do golfe, a oferta 
estende-se à prática de ténis, 
aulas de surf, ginásio e mas-
sagens no programa de spa. 
As refeições têm lugar no 
restaurante White, sempre 
com um toque de gastronomia 
internacional, quer no buffet 
de pequeno-almoço quer num 
jantar requintado.   
Preços: Se programar umas 

férias na altura da Páscoa, con-
segue reservar um apartamento 
por €190 por noite, em regime 
de meia pensão. Já as villas 
chegam aos €500 por noite, 
para duas pessoas, também 
em regime de meia pensão.  
Como ir: A TAP opera voos 
diretos de Lisboa para For-
taleza, a partir de €770 na 
altura da Páscoa. Em Fortaleza 
pode alugar um carro ou 
requisitar os serviços de transfer 
para o resort, que fi ca a cerca 
de 40 km de distância do 
aeroporto.
Informações: http://www.dom-
pedro.com/pt/DomPedro.aspx

guia de viagem



OSCAR DE LA RENTA. OUTONO/INVERNO 2013-2014

Toque vintage numa coleção luxuosa

moda
fotos Reuters



Depois do convite feito por Oscar de la Renta a John Galliano para que integrasse a sua equipa em Nova Iorque 
durante três semanas, era de suspeitar que o ex-estilista da Dior colocasse o seu cunho na coleção. No entanto, 

do ‘casamento’ entre os dois criadores, o universo que se destaca é o de Oscar de La Renta. Looks femininos, sexy 
e sofi sticados, com cinturas marcadas e um toque vintage. Tons neutros que se misturam na passerelle com cores 
vibrantes em vestidos luxuosos, lisos e estampados com grande riqueza de brocados e detalhes deslumbrantes.



beleza

Sensual e irresistível 
com toque de especiarias
Simultaneamente intemporal e ultramoderna, a fragrância 
de Karl Lagerfeld apresenta traços de lavanda e casca de limão 
envoltos em maçã crocante e folhas de violeta. Excitante 
e sensual, a fragrância acusa as especiarias que a tornam 
irresistível e muito elegante.100 ml, €72. 

o 

ATITUDE ROCK BY GUCCI
Para celebrar a glamorosa 
atitude rock, a Casa Gucci 

criou uma edição 
limitada da prestigiada 

e icónica fragrância 
Gucci Guilty: 

Stud Limited Edition. 
Um aroma adequado 

a aventureiros rebeldes 
e pioneiros que 

se entregam à paixão 
e à perigosa sedução. 

Gucci Guilty pour Homme 
é um fougère aromático 

que tanto provoca 
como seduz. 
90 ml, €92.

O MELHOR DO DESPORTO
A Loewe criou a sua primeira coleção 
de fragrâncias masculinas Sport. 
Quatro fragrâncias representadas por 
quatro campeões. Loewe pour Homme 
Sport por Javier Hernanz, campeão 
de canoagem. Esencia Loewe Sport 
por Iñaki Osa, de pelota basca. Solo 
Loewe Sport por Arturo Gracia, de tiro 
com arco. E 7 Loewe Sport por Jordi 
Bargalló, de hóquei. Os preços
variam entre €65,10 e €111,60.

EXPLOSÃO DE CORES
GAP Established 1969 Electric
é uma fragrância que representa 
a atitude de uma marca cheia 
de vivacidade e otimismo, adicionando 
uma explosão de cores ao seu mundo. 
Com uma assinatura aquática, comporta
a fusão de pimenta preta e madeira 
de cedro azul, que transpira masculinidade. 
100 ml, €40,90.

PAI COM UM ASPETO CUIDADO
O Dia do Pai é cada vez mais celebrado. 
E todos os fi lhos aproveitam para mostrar
o quanto gostam dos seus pais. Por isso, 
por que não incentivá-los a cuidar do seu 
físico, oferecendo-lhes produtos da gama 
The Body Shop? Neste caso, um kit com um 
bálsamo after shave, um gel para cabelo 
e corpo e uma fragrância. Preço sob consulta.



CONJUNTOS DE PRODUTOS 
COM OFERTAS PARA O PAI

Para celebrar o Dia do Pai, 
a Lierac lançou vários 
combinados dos seus 
produtos masculinos 

destinados aos cuidados 
do corpo. Pode encontrar, 
por exemplo, um conjunto 

de gel de barbear. 
E, na compra de dois produtos 

(superiores a 50 ml), a marca 
oferece uma bolsa para iPad

 e outros descontos. 
Preço sob consulta.    

UM AROMA GULOSO E IRRESISTÍVEL
Na tradição das fragrâncias masculinas mais 

notáveis, esta nova composição da Mercedes-Benz 
tem uma formidável faceta gulosa que a torna 

única e absolutamente irresistível. Um passaporte 
para a festa, um talismã para a vida. Elegância 

ultramoderna, construída em torno de acordes 
aquáticos excitantes e emocionantes, contrastados 

pelo temperamento intenso e picante 
do cardamomo e das bagas 

de zimbro. 
50 ml, €50. 

SENSUAL E SEM TABUS 
L’Homme Parfum Intense, da Yves Saint 

Laurent, expressa uma interpretação 
olfativa mais poderosa e sofi sticada, 

a promessa de carisma no seu máximo.
O acorde magnético amadeirado 

aromático de L’Homme converte-se 
num acorde intensamente sensual 

e refi nado, amadeirado e ambarino. 
Uma fragrância que oferece 

uma nova experiência enigmática 
e profundamente vibrante. 

60 ml, €75,31.

ALQUIMIA DE TRÊS ELEMENTOS
Terre D’Hermès é uma 
fragrância que representa 
uma nova travessia pelos 
elementos água, ar e terra. 
Combinados formam uma alquimia 
que permite todas as criações 
humanas. Inserido na categoria 
de perfume-romance, o Terre 
D’Hermès conta uma história, 
apresentando e partilhando 
o mundo imaginário da 
Casa Hermès. 125 ml, €95,50.  

PARA UM PAI SEDUTOR, ELEGANTE E CONFIANTE
Para o Dia do Pai, a Fendi preparou um coffret especial 

com a já reconhecida fragrância Fan Di Fendi Pour Homme, 
especialmente criada para um homem poderoso, 

elegante e confi ante, um encantador sedutor. 
Coffret Fan di Fendi Pour Homme eau de toilette, 

100 ml + All Over Shampoo, 100 ml, €80,50. 

INDICADO PARA UM HOMEM LIGADO
À NATUREZA E AO DESPORTO

Inspirada no elemento icónico da Natureza, a água, 
Aqua Pour Homme, da Bulgari, apresenta-se como uma 

fragrância com uma profunda frescura, totalmente 
dedicada ao homem. A essência que agrada ao pai 

descontraído, adepto dos desportos e de alma pura! 
Para o Dia do Pai, aproveite o coffret Aqua Pour Homme 

eau de toilette, 50 ml + emulsão 
pós-barbear, 75 ml 

+ shampoo 
e gel de banho, 
75 ml, por €62.

AUTOCONFIANÇA
Tommy Brights, 
o novo perfume 
da Tommy Hilfi ger, 
acrescenta modernidade 
aos valores de qualidade 
e tradição. Nas notas 
de topo encontram-se 
bagas de zimbro 
e toranja, equilibradas 
com o toque sofi sticado 
do gálbano. Madeira de 
cedro mistura-se com rosa 
rock e bálsamo de abeto, 
oferecendo autoconfi ança 
natural. 50 ml, €38. 



agenda lux

CINEMA

ESPETÁCULOS E EXPOSIÇÕESMÚSICA

“Um Amor Entre 
Dois Mundos” 
ZON AUDIOVISUAIS, 
ESTREIA DIA 13 DE MARÇO

Desde que Adam (Jim Sturgess) 
e Eden (Kirsten Dunst) se 
apaixonaram que a relação 
de ambos enfrenta grandes 
incertezas. O casal é sepa-
rado não apenas pela classe 
social e por um sistema político 
determinado a mantê-lo afas-
tado, mas também por uma 
insólita condição planetária: 

“Uma Longa Viagem” 
PRIS, ESTREIA DIA 13 DE MARÇO

Em 1942 dezenas de soldados 
tornam-se prisioneiros de guerra 
quando as forças japonesas ocu-
pam Singapura. Eric Lomax, um 
engenheiro de comunicações, 
é enviado para trabalhar no ca-

vivem em mundos geminados 
com gravidades que os puxam 
em direções opostas – Adam 
no pobre mundo de baixo, Eden 
no rico mundo de cima. Quando 
os agentes das fronteiras 
apanham o casal, Eden sofre 
uma queda aparentemente 
fatal. Dez anos depois, Adam 
descobre que Eden está viva 
e trabalha numa empresa cuja 
sede une os dois mundos.

minho-de-ferro da morte, na Tai-
lândia. Em segredo constrói um 
aparelho de rádio, mas quando 
é descoberto, é torturado. No fi -
nal da guerra, regressa a um país 
incapaz de imaginar aquilo por 
que ele e os seus colegas pas-
saram. Atormentado pelo rosto 
de um jovem ofi cial japonês, 
Eric fecha-se ao mundo que o 
rodeia. Décadas mais tarde, 
encontra Patti num comboio, e 
casa-se. Mas 
na noite de 
núpcias, os 
pesadelos de 
Eric regres-
sam e Patti 
quer desco-
brir o que 
o atormenta.

“Encontros” 
Lemm Projet
EP PRODUÇÕES 
MUSICAIS

O nome do 
álbum de estreia 

de Lemm Projet, que é lançado 
este mês, refl ete em pleno o 
espírito deste projeto que nasce 
de encontros entre músicos ami-
gos. Eddie Lemm, personagem 
musical criada por Edgar Pinto, 
escolheu a Lusofonia como roteiro
desta primeira viagem, num 
registo autobiográfi co. Lemm 
Projetc é resultado de diversos 
encontros musicais em portu-
guês, gravados e produzidos, 
ao longo dos últimos dois anos. 

“Abraçaço” 
Caetano Veloso
UNIVERSAL

“Abraçaço” foi 
o 49º álbum da 
carreira de Cae-

tano Veloso, e a revista Rolling 
Stone Brasil elegeu-o como o 
melhor disco nacional de 2012. 
Caetano Veloso voltou então ao
Rio de Janeiro, desta vez ao Vivo
Rio, em agosto de 2013, para 
gravar o concerto e lançá-lo no 
projeto “Multishow ao Vivo“. 
Neste espetáculo, Caetano 
toca o disco quase na íntegra. 
Com direção musical de More-
no Veloso, fi lho do cantor, chega 
às lojas em formato CD e DVD.

“Sangue Bom” 
João Afonso
UNIVERSAL

“Sangue Bom“ 
é uma fusão de 
sonoridades 

contemporâneas mediadas 
com uma instrumentação 
variada que vai de guitarras 
a kissanges, de trikitinas e 
marimbas a violas, tempera-
das com a voz de João Afonso. 
Na companhia dos escritores 
José Eduardo Agualusa e Mia 
Couto, o cantor cria canções 
de amizade, fraternidade e 
amor, cruzando afetos humanos 
musicais entre Portugal, Angola 
e Moçambique.

“Beyoncé
– The Mrs.
Carter 
Show World 
Tour 2014” 
LISBOA

A tournée 
mundial da 

cantora passa por Portugal, 
Reino Unido, Espanha, Irlanda, 
Holanda, Bélgica e Alemanha. 
E irá contar com quatro noites 
em Londres, e três noites 
em Dublin. Produzidos pela 
Parkwood Entertainment, 
os espetáculos de Beyoncé 
serão apresentados no Meo 
Arena nos dias 26 e 27 de março. 
Bilhetes entre €42 a €85.

“P.M.P.” 
PORTO

Em “P.M.P.“, 
de Cristina 
Lamas, é pos-
sível ver vários 
trabalhos de 

desenho, em que as técnicas de 
padrão e de geometrização 
estão bem presentes através 
da utilização de lápis, guaches 
e tinta-da-china. Podemos ver 
formas que nos relembram 
arquitetura, plantas, animais ou 
simplesmente a sucessão de 
várias palavras sobre o papel, 
como simples mensagens. 

“O Filho de Mil Homens” 
PORTO

O Teatro Nacional São João 
(TNSJ) celebra o Mês do Tea-
tro com cinco estreias absolutas. 
“O Filho de Mil Homens” é um 
dos espetáculos e é o quarto 
capítulo de uma história que o 
Teatro Bruto vem escrevendo 
com Valter Hugo Mãe. Os 
intérpretes contam a história 
de Crisóstomo – um homem 

que, chegando aos 40 anos, lida 
com a tristeza de não ter tido um 
fi lho – e da sua família inventa-
da, “tão pura e fundamental 
como qualquer outra”. O amor, 
a paternidade, a família... 
E a felicidade, que talvez “seja 
sempre outra coisa que em 
cada idade se revela para 
que nos esforcemos de novo, 
continuamente”. Para ver de 
20 a 30 de março, no Teatro 
Carlos Alberto, no Porto. Bilhe-
tes entre €10 e €15. 

A mostra pode ser vista até 24 de 
abril na Galeria 111, no Porto, 
Rua D. Manuel II, 246. De terça 
a sexta das 10h às 12h30 
e das 15h às 19h30, segunda
e sábado das 15h às 19h30.  

“Dead Combo” 
SETÚBAL

A dupla Tó Trips e Pedro Gon-
çalves apresenta em Setúbal, 
dia 14 de março, o novo álbum 
intitulado “A Bunch of Meninos”. 
Com o disco anterior, “Lisboa 
Mulata”, os Dead Combo viram 
reconhecido o seu trabalho 
dentro e fora de Portugal, 
nomeadamente nos EUA, onde 
tiveram quatro músicas no 
Top 10 do iTunes Americano. 
Um concerto a não perder no 
Fórum Municipal Luísa Todi, 
às 21h30. Bilhetes: €12,50.



sabor lux
fotos João Cabral 

A cozinha de Chakall

Peru Tandoori
INGREDIENTES
(PARA 4 PESSOAS)

• 300 g de peito de peru
• 1/4 de pera abacate
• 1 limão
• 1 iogurte
•  2 c. de sopa de pó 

tandoori
• Sal e pimenta q.b.
• Óleo q.b.

Misture o iogurte com o pó 
tandoori e a raspa de meio limão. 
Marine o peru na mistura feita 
e tempere com sal a gosto. 

Frite numa frigideira com um 
fi o de óleo. Corte o abacate, 
decore e deite pimenta por 
cima.

Agradecimentos
COZINHA DIVINA CATERING BY CHAKALL

www.chakall.com 
Tel. 917 892 265

Flan de Doce de Leite
INGREDIENTES 
(PARA 4 PESSOAS)

• 1/2 l de leite
•  180 g de leite condensado 

cozido
• 150 g + 3 c. de açúcar
• 4 gemas
• 1 ovo
•  1 c. de café de essência 

de baunilha

Ferva o leite, junte as três 
colheres de açúcar e deixe 
arrefecer. Bata ligeiramente 
o ovo com as gemas. Junte o 
leite condensado, a essência 
de baunilha e o leite fervido 
e arrefecido. Numa frigideira, 

coloque o restante açúcar com 
um pouco de água e deixe ferver 
até fi car em ponto caramelo. 
Unte a forma com o caramelo 
e verta o preparado anterior. 
Leve ao forno em banho-maria, 
a 180  ºC, durante 40 minutos.





shopping

HORAS COLORIDAS
Para enfrentar o tempo 

frio com melhor 
disposição, 

a One apresenta 
a linha de relógios 

Balance, caracterizada 
pela cor. O mostrador 

funciona como um 
espelho de luz onde 
os números surgem 

intercalados com 
pontos. Os tons 

coloridos são 
combinados com bisel 

prateado, enquanto 
uma nova versão 
surge com bisel 

dourado e bracelete 
branca. A bracelete 
de silicone garante 

a máxima adaptação 
ao pulso feminino. €129

ESTILO CASUAL 
PARA DESCONTRAIR

Porque mesmo os pais 
mais clássicos precisam 

de descontrair, a Cat 
apresenta várias novidades 

de calçado para a nova estação. 
A qualidade dos materiais

 e a precisão de construção 
aliam-se ao estilo casual 

e a designs mais descontraídos 
que farão desta coleção 

uma aposta segura, mesmo 
para os pais mais sérios.

A PENSAR NO BEM-ESTAR DOS BEBÉS
Com uma textura cremosa e de fácil aplicação, 

o Halibut Derma Creme Muda Fraldas é o cuidado 
hidratante ideal para prevenir as assaduras 

no rabinho dos bebés e dos recém-nascidos, 
maioritariamente causadas pela constante muda 

de fralda. Agora também com a oferta de um 
peluche Halibut Derma para que este processo diário 

se torne mais divertido e com menos birras! 
Exclusivo em farmácias e parafarmácias.

NOVO ESPAÇO PARA OS MAIS GULOSOS
Chocolataria Lisboa é uma nova loja na Av. Duque d’Ávila, 
em Lisboa, que tem como fi o condutor o chocolate, em 
todas as suas formas e em todos os sabores. Ali encontra 
o cacau em bruto, o cacau para cozinha, pralinés, bombons 
e tabletes, não esquecendo o chocolate sem açúcar. 
A loja tem também 16 lugares sentados para que possa 
degustar os produtos mais tentadores.

CELEBRAR O FUTEBOL NOS PUNHOS
A Dunhill apresenta o presente ideal para os pais 
que são amantes do futebol. Estes botões de punho, 
com a forma de uma bola de futebol, são polidos 
com banho de ródio, para garantir o brilho ao longo 
do tempo, e foram especialmente desenhados 
em homenagem ao Mundial de Futebol 
de 2014, no Brasil. Os grandes adeptos 
não vão resistir! €150

CHARME FLORIDO
A tendência fl oral ganha um toque 
de charme com a Pandora Spring 

Collection 2014: Anéis, brincos 
e um clip de prata e esmalte 

branco celebram a alegria 
dos momentos inesquecíveis 

da primavera. Combine vários anéis 
para um estilo trendy e ou use 

o novo clip numa pulseira de couro 
cinza para um look verdadeiramente 

feminino. Clip Daisy, €49.

VERSÃO MODERNA DE UM GRANDE CLÁSSICO
Para o Dia do Pai, a Ray-Ban sugere um dos modelos 
icónicos da marca, reinventado numa combinação vibrante, 
o Ray-Ban Aviator Full Color. A armação frontal, de metal, 
é envolvida em acetato, com uma paleta de cores jovem e 
lentes tom sobre tom, de cristal bicolor dégradé. Uma versão 
descontraída e moderna do clássico Aviator. Disponível
nas cores: verde, azul, vermelho, branco, tartaruga, 
amarelo e preto.

ntal, de metal, 
, com uma paleta de cores jovem e 

om sobre tom, de cristal bicolor dégradé. Uma versão 
descontraída e moderna do clássico Aviator. Disponível
nas cores: verde, azul, vermelho, branco, tartaruga, 
amarelo e preto.



PROPOSTAS TRENDY
Na nova coleção 
primavera/verão 
da Seaside, protagonizada 
por Rita Pereira, 
destacam-se os modelos
rasos com apliques 
de renda, efeitos 
de rede e brilhos. 
As botas baixas 
com aberturas, os saltos 
altíssimos e as socas 
trendy são outras 
propostas, bem como 
os tacões de madeira 
e a pele perfurada.
Nas cores, as tendências 
apostam no rosa-claro, 
no azul-noite, no castanho 
leopardo e também nos 
tons gold, camel e taupe.

ÓCULOS DE SOL 
PARA O DIA DO PAI

Se gosta de ver 
o seu pai 

cheio 
de estilo,

 saiba que na André Ópticas 
encontra modelos de óculos de sol 
ideais para oferecer no Dia do Pai. 

Óculos coloridos ou mais neutros, modernos ou mais 
clássicos, com armação de metal ou noutros materiais... 

Vai ser fácil agradar ao seu pai neste dia tão especial.

O MESMO SABOR, SEM LACTOSE
Com o mesmo sabor e a mesma textura de 

sempre, o queijo Terra Nostra é naturalmente 
isento de lactose. Por isso, para quem não 

pode beber um copo de leite normal, por ser 
intolerante à lactose, a sugestão é muito 

simples, saborosa e prática: substitua o leite 
que lhe “cai mal” por duas fatias de queijo 

Terra Nostra, para obter os mesmos 
benefícios de cálcio, mas sem os efeitos 

indesejados da lactose.

DIVERSÃO PARA PAI E FILHO
Para o Dia do Pai, a Lego traz de volta à vida um 
dos aviões mais célebres no início do século XX, 
o Sopwith Camel. Com 40 cm de comprimento 

e 50 cm de envergadura, a réplica inclui hélice rotativa, 
cauda articulada, cilindros do motor, cabos de tensão, 

ailerons das asas funcionais e abas da cauda que 
podem ser comandadas a partir do cockpit. €89,99

CUIDADOS MASCULINOS 
COM A FORÇA DA NATUREZA
Natureza, tecnologia e excelência são 
as três principais forças da marca francesa 
inspirada na beleza e no poder das plantas. 
A gama Nuxe Men, presente em 
Portugal há um ano, refl ete esse 
ADN único, oferecendo ao público 
masculino os cuidados essenciais 
naturais para a sua rotina diária.

ÚNICO E MISTERIOSO
Maverick é o novo relógio 
Police destinado a homens 
apaixonados pelos enigmas 
da vida. No mostrador imperam 
texturas e dimensões que dão 
um toque único ao acessório. 
O modelo multifunções 
indica o dia da semana, 
o mês e as 24 horas. A rigidez 
do cinzento puro do aço 
cravejado com ionizado 
negro torna o Maverick 
uma peça misteriosa 
que confere um toque 
enigmático ao pulso 
masculino. €159

ROUPA E ACESSÓRIOS 
DE MODA PARA HOMEM

Para o Dia do Pai, 
a Salsa sugere 

as peças da sua mais 
recente coleção

primavera/verão 2014. 
Jeans de diversas 

lavagens, partes de cima 
que podem ser 

conjugadas com looks 
casual ou mais formais, e 

ainda vários acessórios, 
desde calçado a malas 
de pele, são sugestões 

que deixam qualquer 
homem mais atraente. 

Cardigan, €69,90.

ENDY
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ÓCULOS DE SO
PARA O DIA DO P

Se gosta de v
o seu p

chei
de estilo

 saiba que na André Óptica
encontra modelos de óculos de so
ideais para oferecer no Dia do Pai

Óculos coloridos ou mais neutros, modernos ou mais
clássicos, com armação de metal ou noutros materiais...

Vai ser fácil agradar ao seu pai neste dia tão especial.

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

Encontre 6 diferenças entre as imagens semelhantes
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❐ Paulo Fonseca  ❐ Vítor Pereira  ❐ André Villas-Boas  ❐ Jesualdo Ferreira  ❐ José Mourinho  
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Descubra os nomes de OITO ANTIGOS TREINADORES DO FC PORTO



Coloque as palavras indicadas 
nos seus lugares no Cruzadex. 

A letra já colocada serve de guia

SOLUÇÕES

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

10 LETRAS ❐ AJANTARADO  ❐ AMANSADELA  ❐ ANTERIORES  

❐ SALAMANDRA  9 LETRAS ❐ AMEAÇAVAM  ❐ ANALISARA  ❐ LAVADEIRA  

❐ RAMIFICAR  8 LETRAS ❐ ALARGARA  ❐ CIGARRAR  ❐ MACACADA  

7 LETRAS ❐ AZAGAIA  ❐ FALTOSO  ❐ MARASMO  ❐ MATRACA  

❐ SAMURAI  6 LETRAS ❐ ADARVE  ❐ BRAÇAL  ❐ USEIRO  

5 LETRAS ❐ ADAGA  ❐ ALÇAS  ❐ AVENA  ❐ RUELA  4 LETRAS ❐ AMUO  

❐ HINO  ❐ HORA  ❐ OBRA  3 LETRAS ❐ AOS  ❐ AVE  ❐ COA  ❐ CRÉ  

❐ IDA  ❐ MIA  ❐ RIM  ❐ RIO  ❐ ROL  2 LETRAS ❐ AR  ❐ NA  ❐ OS
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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: 8 de Paus, que 
signifi ca Rapidez.
Amor: Tente não discutir com 
o seu parceiro, mesmo que a razão 
esteja do seu lado. 
Saúde: Será um período com 
tendência para enxaquecas.  
Dinheiro: Dê mais valor ao seu 
trabalho. Verá que ganha 
com isso.
Pensamento Positivo: Adapto-
-me muito rapidamente a novas 
situações.

 
CAPRICÓRNIO
22/12 a 20/01
Elemento: Terra
Planeta Regente: 
Saturno
Carta Dominante: 9 de Ouros, 
que signifi ca Prudência.
Amor: Vai atirar-se de cabeça 
numa nova paixão. Acreditar no 
amor é muito bom, mas cuidado, 
não levante demasiado os pés 
da terra.
Saúde: Cuide mais do seu cabelo
e das suas unhas.
Dinheiro: Os seus rendimentos
poderão aumentar. 
Pensamento Positivo: Sou 
prudente nos passos que dou.

AQUÁRIO 
21/01 a 19/02
Elemento: Ar
Planeta Regente: 
Úrano
Carta Dominante: O Diabo, 
que signifi ca Energias Negativas.
Amor: Usufruirá de um bom 
ambiente familiar. Não desperdice 
a onda de harmonia que inunda 
a sua casa. 
Saúde: Andará um pouco em 
baixo. Faça ginástica ou ioga. 
Dinheiro: Altura propícia para 
comprar aquilo que tanto deseja.
Pensamento Positivo: Venço 
as energias negativas através 
de pensamentos positivos.

PEIXES 
20/02 a 20/03
Elemento: Água
Planeta Regente: 
Neptuno
Carta Dominante: Rainha de Ouros, 
que signifi ca Ambição, Poder.
Amor: Se tem algum problema 
que está a aborrecê-lo, é tempo 
de o resolver. Quanto mais cedo, 
melhor.
Saúde: Tendência para dores de 
garganta. 
Dinheiro: Não desespere: com 
a ajuda de amigos e familiares, 
conseguirá pagar o que deve.
Pensamento Positivo: A minha 
maior ambição é ser feliz.

CARNEIRO 
21/03 a 20/04
Elemento: Fogo
Planeta Regente: 
Marte
Carta Dominante: 3 de Copas, 
que signifi ca Conclusão. 
Amor: Deite para trás das costas 
esse amor do passado que só o 
faz sofrer.
Saúde: Estará melhor do que 
habitualmente. Goze este 
momento!
Dinheiro: Se se esforçar no 
trabalho, poderá conseguir uma 
promoção.
Pensamento Positivo: Concluo 
tudo aquilo que começo.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12
Elemento: Fogo
Planeta Regente: 
Júpiter
Carta Dominante: O Imperador, 
que signifi ca Concretização.
Amor: Estará tão apaixonado 
que todos irão reparar. O brilho 
nos seus olhos será indisfarçável. 
Saúde: Tendência para dores 
musculares. Se persistirem, vá ao 
médico.
Dinheiro: Conte nesta semana 
com algumas despesas extra. 
Previna-se. 
Pensamento Positivo: Concretizo 
os meus projetos.

BALANÇA 
24/09 a 23/10
Elemento: Ar
Planeta Regente: 
Vénus
Carta Dominante: 10 de Ouros, 
que signifi ca Prosperidade, Riqueza 
e Segurança.
Amor: Seja menos orgulhoso na sua
relação e com a sua cara-metade.
Saúde: Faça uma caminhada 
por semana e verá como a sua 
circulação sanguínea vai melhorar.
Dinheiro: Tente pôr algum 
dinheiro de parte, pois poderá 
vir a precisar dele.
Pensamento Positivo: A riqueza 
interior é o meu maior tesouro.

TOURO 
21/04 a 21/05
Elemento: Terra
Planeta Regente: 
Vénus
Carta Dominante: Cavaleiro 
de Paus, que signifi ca Viagem 
Longa, Partida Inesperada.
Amor: Não deixe que os assuntos 
profi ssionais interfi ram na sua vida 
amorosa. A família agradece. 
Saúde: A sua energia está em alta, 
não vai querer estar inativo.
Dinheiro: Poderão surgir algumas 
difi culdades económicas.
Pensamento Positivo: A vida 
é uma viagem cheia de boas 
surpresas. 

GÉMEOS 
22/05 a 21/06
Elemento: Ar
Planeta Regente: 
Mercúrio
Carta Dominante: Morte, que 
signifi ca Renovação.
Amor: Procure esquecer as 
situações menos positivas do seu 
passado afetivo. Olhe mais para 
o presente.
Saúde: Poderá sentir uma certa 
indisposição.
Dinheiro: Estará seguro fi nancei-
ramente.
Pensamento Positivo: Tenho 
sempre o poder de renovar a 
minha vida.

CARANGUEJO 
22/06 a 22/07
Elemento: Água
Planeta Regente: 
Lua
Carta Dominante: A Estrela, que 
signifi ca Proteção, Luz.
Amor: Não seja injusto com os 
seus amigos, pense bem naquilo
que diz.
Saúde: Procure o oftalmologista: 
essas dores de cabeça podem estar 
relacionadas com a visão.
Dinheiro: Tudo decorrerá dentro 
da normalidade.
Pensamento Positivo: Sei que 
há uma estrela que brilha para 
mim.

ESCORPIÃO
24/10 a 21/11
Elemento: Água
Planeta Regente: 
Plutão
Carta Dominante: O Carro, que 
signifi ca Sucesso.
Amor: Pode estar apaixonado 
e ainda não ter reparado nisso…
Saúde: Não seja receoso e vá ao 
médico com mais regularidade. 
Olhe pela sua saúde!
Dinheiro: As suas finanças 
poderão estabilizar muito breve-
mente.
Pensamento Positivo: O sucesso
espera por mim, porque eu 
mereço.

RITA PEREIRA
Como nativa do signo Peixes, Rita Pereira caracteriza-se 
pelo romantismo, pela sensibilidade e pela necessidade
de viver os seus sonhos como se eles fossem reais. 
As nativas deste signo são muito sensuais e precisam de 
algo que alimente a sua imaginação, adoram cenários 
românticos e têm uma forte ligação às artes, nomea-
damente à música e à representação. 

VIRGEM
24/08 a 23/09
Elemento: Terra
Planeta Regente: 
Mercúrio 
Carta Dominante: Valete de 
Ouros, que significa Reflexão, 
Novidades.
Amor: Anime a sua relação 
amorosa. Quebre a rotina!
Saúde: Não seja irresponsável 
com a sua saúde. Procure com 
mais regularidade o seu médico.
Dinheiro: Cuidado com os gastos 
imprevistos.
Pensamento Positivo: Refl ito sobre
o que desejo para a minha vida 
e faço um esforço por o alcançar.
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