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GUILHERME BILBAO 
BURGUETE é o 

mordomo dos tempos 
modernos, que 

pretende restaurar 
a arte de bem servir

The Lisbon Butler 
organiza e serve 

refeições em casa, 
um pouco como os 

empregados internos 
de antigamente

“Os portugueses 
chegam ao 

ponto de levar 
o tacho para a 
mesa, porque é 
para despachar. 

Deviam 
mimar-se um 

bocadinho mais„



Geralmente, Guilherme Bilbao Burguete 
desloca-se a casa dos clientes, onde 

prepara o evento desejado. Tem ainda 
um espaço na Lapa, em Lisboa, para 
20 pessoas, e uma quinta no Meco



Além da música 
ambiente e da lareira 

acesa no inverno, 
Guilherme considera 
que devem colocar-se 

sempre na mesa 
copo de água e copo 
de vinho, guardanapo 

de pano e velas 

 “Aos 16 anos comecei 
a guardar parte 
da mesada para 

comprar enxoval„ 

U
m grupo de noruegueses passa 
o jantar em silêncio. Guilherme 
começa a fi car incomodado. “Pen-
sava que eles não estavam a gostar 
da comida.” No fi nal, sabendo que 

uma das convidadas fazia anos, aparece com 
um bolo e grita: “Surpresa!” “Eles sorriem e di-
zem ‘Ah, que giro.’ E continuam calados.” Tem 
então a ideia de pôr a tocar no iPod uma 
música dos ABBA. Irrompe pela sala a dançar 
“Dancing Queen”. A noite estava salva. “De 
repente, parecia que tinha baixado alguma 
coisa na mulher que fazia anos. Levantou-se e 
começou a dançar. Os outros foram atrás.” Esta 
é uma das peripécias que Guilherme Bilbao 
Burguete, de 27 anos, tem para contar aos ami-
gos. Licenciado em Gestão Hoteleira, decidiu 
criar, há cerca de cinco meses, o projeto The 
Lisbon Butler (O Mordomo de Lisboa). Re-
cuperar a arte de bem servir é um dos seus 
objetivos. Por isso, sempre que serve uma 
refeição, seja num dos espaços que tem dis-
poníveis ou em casa dos clientes, veste-se a 
rigor. E adota a postura de “mordomo dos 
tempos modernos”, já que não existe o dis-
tanciamento que havia antes entre patrões 
e empregados internos, embora se man-
tenha alguma cerimónia. Os seus serviços 
podem passar ainda por decorar o espaço, 
confecionar a comida e limpar tudo no fi nal. 
Lux – Imaginando que o tinha contactado 
para dar um jantar a amigos aqui neste seu 
espaço. Tocava à campainha…
Guilherme Bilbao Burguete – Primeiro, combináva-
mos tudo por telefone. Depois, ao chegar aqui,
um de nós abre-lhe a porta e encaminha-a para 
a sala. Os aperitivos são servidos mal chega a 
primeira pessoa, e já está uma música ambiente
a tocar. Convidava-a a beber qualquer coisa. 
E, sendo a dona da festa, antes que os convi-
dados chegassem, fazia-lhe uma visita guiada 
pela casa, para aguçar a curiosidade e também
para a tranquilizar. A casa passa a ser sua.
Lux – E que tipo de jantar seria?
G.B.B. – Se quisesse uma coisa mais descontraí-
da, fazia-se um buffet e as pessoas sentavam-
-se onde quisessem. Mas pode também pedir 
um serviço em que as pessoas não têm de se 
levantar da mesa, para não perderem a con-
versa. Quando vou a casa dos clientes, no fi nal, 
olham para a cozinha e pensam: “Tivemos 
aqui um jantar de oito pessoas e está tudo 
impecável, não custa nada.”
Lux – Que tipo de clientes tem? 
G.B.B. – Tenho de tudo. Este fi m de semana, 



Chegou a ajudar o pai num restaurante da família. Depois trabalhou ainda no Tavares, em Lisboa, no Sacramento e no Guarda-
-Mor. Nos hotéis passou “pela receção, depois pelas salas e pela cozinha, onde se percebe como é cozinhar para 150 pessoas”

 “O meu pai era gestor hoteleiro. Portanto, desde pequeno sonhava 
que seria dono de hotéis. E achava que ia ser só festas„ 

por exemplo, vou ter um almoço de 40 pessoas, 
na quinta dos meus pais, no Meco, com vista 
para o mar. E à noite tenho um jantar de sete 
pessoas – um casamento de duas senhoras 
de 50 anos. Já tenho uns 12 clientes fi xos que 
requisitam os meus serviços uma ou duas vezes 
por mês, cada. E têm aparecido coisas novas, 
muitos estrangeiros que arrendam casas em 
Lisboa e depois me contactam quando querem 
receber pessoas.
Lux – É muito diferente servir estrangeiros?
G.B.B. – O cliente mais exigente é o brasileiro. 
“Eu pago, eu posso” é o lema dele. O francês 
é exigente pelo requinte, tudo tem de estar 
a brilhar. O espanhol é mais descontraído. 
Os turistas dos países mais frios, quando 
estão cá em baixo, gostam deste amor, deste 
calor latino. 
Lux – Prepara-se a nível cultural? Imagino 

que servir um japonês seja diferente de…
G.B.B. – O japonês é comer e andar, não perde 
tempo à mesa. O árabe, por exemplo, adora 
estar a desfrutar e ter vários tipos de comida. 
Mas sim, já estudei isto tudo antes. 
Lux – Como é que surgiu esta ideia?
G.B.B. – Eu já faço isto há muito tempo, quase 
há dez anos. Só que era um bocadinho na 
brincadeira. E, no ano passado, como já tinha 
clientes fi delizados, comecei a ter mais pedidos 
do que o normal e, no fi nal de contas, trabalhava 
cinco ou seis dias por mês e recebia o mesmo 
que se trabalhasse enfi ado num restaurante 
um mês inteiro. 
Lux – Mas de onde é que vem esta paixão 
pela arte de servir? 
G.B.B. – O meu pai era gestor hoteleiro. Portanto,
na minha cabeça eu achava que ia ser dono 
de hotéis. Desde pequeno sonhava com isso, 

e achava que ia ser só festas. E não era nada 
disso. Depois comecei a perceber, quando 
fui fazer estes estágios em hotéis como o 
Ritz, o Sheraton, o Pestana Palace, que era 
uma vida de cão. 
Lux – E o seu pai trabalha onde?
G.B.B. – O meu pai já cá não está. Mas trabalhava 
numa empresa que geria hotéis. Por isso, as 
minhas férias eram sempre em hotéis. E eu 
adorava ir com o meu pai visitar a logística 
do espaço. Quando teve um cancro teve de 
deixar aquelas funções e abriu um restaurante 
giríssimo em Alcácer do Sal (A Tasca do Gino), 
onde eu dava uma ajuda. Portanto, houve sem-
pre uma ligação com a parte do restaurante. 
Comecei a perceber como é que se geria o 
pessoal. Depois, o meu pai morreu quando eu 
tinha 13 anos, e algum tempo depois comecei 
a perceber que podia fazer uns trocos a servir 



Além de almoços e jantares, 
prepara também pequenos-

-almoços e piqueniques. 
Ao todo, tem mais quatro 
colaboradores a trabalhar 
consigo e garante ter uma 

procura cada vez maior 

 “O cliente mais 
exigente é o 

brasileiro. ‘Eu 
pago, eu posso’ 
é o seu lema„

 “No Brasil não 
há impossíveis 

[nas festas]. 
Em Portugal, 
é um pouco o 

‘ah, deixe ver’„ 

jantaradas a pais de amigos e cobrava uma 
quantia irrisória. Sempre adorei receber. Aos 
16 anos, comecei a guardar um bocadinho da 
mesada para comprar peças de enxoval. Sabia 
que um dia ia usá-las. Hoje em dia, as pessoas 
podem requisitar os meus serviços de deco-
ração e usar as loiças e os têxteis que tenho.
Lux – Daí ter seguido Gestão Hoteleira…
G.B.B. – Sim, porque comecei a perceber que 
me faltavam conhecimentos de gestão e de 
pessoal. Fui-me apercebendo de que as pes-
soas eram mal geridas, aliás, eram mal tratadas. 
E no restaurante do pai não era assim. 
Depois, durante a faculdade, comecei a 
vender Bimbys para pagar a gasolina. Após 
os estágios agarrei no dinheiro que juntei 
e fui para São Paulo. Mas lá, nos hotéis, os 
funcionários ainda eram mais escravos. Até 
que consegui um estágio na Casa Fasano para 
perceber como era a organização das festas.
Lux – Surpreendeu-se com essas festas?
G.B.B. – Muitas surpreenderam-me pela negati-
va, porque tinham demasiada comida. Depois 
há uma quantidade de empregados enorme, 
mas o nível de formação deles é péssimo… 
E depois a logística daquilo é como se fosse 
uma fábrica. Cada um só tem uma função. 
Mas as festas lá são à séria. Isto é, mesmo que 
não tenham as coisas, eles arranjam. Fazem 
acontecer. E cá, em Portugal, é um pouco 



o “ah, deixe ver”. Lá eles arriscam mais. Tudo é 
possível, não há impossíveis.
Lux – O que é que o fez voltar para Portugal?
G.B.B. – Comecei a perceber que para estar lá a 
viver à pobrezinho, mas valia estar em Lisboa, 
onde tenho a minha família, os meus amigos. 
Cheguei e comecei a trabalhar no Este Oeste 
do CCB. Mas comecei a ter imensos pedidos 
de antigos clientes meus. E tinha de pedir dias 
de folga para os atender, porque ganhava 
até 300 euros por jantar. Então dei o grito do 
Ipiranga e deixei o restaurante. 
Lux – Qual o intervalo de valores?
G.B.B. – Com jantar e serviço, que inclui entrada, 
prato e sobremesa, ronda os 25, 30 euros por 
pessoa. Normalmente, os meus clientes gostam 
de ser eles a tratar do vinho. Se quiser só butler, 
ronda os 12 euros à hora, que pode incluir a 
ajuda a terminar o jantar e a arrumação da sala 
e da cozinha. O piquenique romântico fi ca entre 
os 50 e os 80 euros. 
Lux – Estagiou em hotéis de cinco estrelas. 
Isso infl uenciou o seu grau de exigência?
G.B.B. – Certamente. Escolhi esses hotéis mesmo 
para aprender com os bons: ‘Se o top é isto, 
então vamos fazer, porque é fácil.’ 
Lux – Qual é o seu segredo? 
G.B.B. – Primeiro, é ter bons produtos. Depois, é 
cozinhar com amor, como se fosse para nós. 
Desde sempre me apercebi de que, em nossa 
casa, para os outros era sempre tudo maravi-
lhoso e para mim era um guardanapo de papel,
mais prático. E não pode ser. Acho que se fi zer-
mos o melhor para nós, vamos oferecer o 
melhor aos outros também.
Lux – Que erros é que os portugueses 
cometem à mesa?
G.B.B. – A falta de protocolo básica. Os portugue-
ses gostam muito de “despachar”. E chegam ao 
ponto de levar o tacho para a mesa, porque é 
para despachar. Deviam gastar mais tempo, 
não só à mesa, como também a mimarem-
-se um bocadinho mais. 
Lux – Em que é que consiste o menu?
G.B.B. – Aos estrangeiros, por exemplo, tento dar 
a conhecer a comida portuguesa. Não num 
registo de tasca, mas como se comêssemos em 
casa de um português típico mas requintado. 
É como se recebêssemos em casa antigamente. 
Lux – Antigamente os mordomos estavam em 
silêncio. Hoje em dia há uma interação maior?
G.B.B. – Há. Já cheguei a sentar-me várias vezes 
à mesa com os clientes. Mesmo com os 
estrangeiros, acabamos por beber um vinho 
do Porto, no fi m, e eu falo sobre Lisboa, o que 
devem ver, fazer... Eu acho que as pessoas, 
muitas vezes, procuram um bocadinho de 
colo. O meu serviço resume-se a: no fi nal, a 
pessoa sai daqui e há a troca de um beijinho 
de graça. ■ Guilherme cumprimenta de forma calorosa as 

pessoas que recebe. “Aos homens dou sempre um 
aperto de mão e às mulheres um beijinho, mesmo 
que sejam estrangeiras e não estejam habituadas” 

 “[Em restaurantes e hotéis], 
apercebi-me de que 
as pessoas eram mal 

geridas, mal tratadas„ 

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

agradecimentos G.B.B. The Lisbon Butler www.thelisbonbutler.com, 
P2P Concierge www.p2pconcierge.com



N
a madrugada do dia 12, por volta 
das 2h da manhã, Letícia Spiller 
viveu momentos de terror quando 

viu o seu apartamento, na Barra da Tiju-
ca, no Rio de Janeiro, invadido por três 
assaltantes. A atriz brasileira, de 40 anos, 
encontrava-se em casa com o marido, 
Lucas Loureiro, a fi lha, Stella, de 3 anos, 
a empregada e a baby-sitter. Segundo um 
jornal brasileiro, os assaltantes prenderam
a atriz, o marido, e as empregadas numa 
divisão da casa, enquanto a fi lha continuou 
a dormir no seu quarto, e roubaram joias, 
dinheiro e gadgets. Apesar do clima de terror, 
felizmente ninguém foi ferido durante 
o assalto. A polícia já esteve na cena do crime 
e pediu as imagens de vigilância do 
condomínio e do apartamento. No entanto, 
os bandidos usaram máscaras, cortaram 
o telefone e desligaram o circuito de vi-

deovigilância. Letícia Spiller tem recebido 
muitas mensagens de apoio, mas também 
críticas em virtude de alguns elogios que 
tem feito a regimes comunistas como o de 
Cuba. Na sua coluna na Veja, Rodrigo Con-
stantino, autor do livro “Esquerda Caviar”, 
mostrou-se solidário com a atriz, mas espe-
ra que este triste episódio sirva para refl e-
xão: “Quando você se viu ali, impotente, 
com a sua propriedade privada invadida, 
com armas apontadas para a sua cabe-
ça, você realmente acreditou que estava 
diante de pobres vítimas da ‘sociedade’, 
coitadinhos sem oportunidade diferente 
na vida? (...) Abandone a esquerda caviar, 
pois ela não presta, é hipócrita, e chega a 
ser cúmplice desse tipo de crime de que 
você foi vítima”, pede numa carta aberta 
a Letícia Spiller. ■

LETÍCIA SPILLER vítima de assalto 
e feita refém na sua própria casa

Ladrões invadem apartamento da atriz, 
que estava com o marido e a fi lha, de 3 anos, 

e roubam joias e equipamento eletrónico

Letícia Spiller, que também é mãe de Pedro, 
de 17 anos, fruto do casamento com o ator 
Marcelo Novaes, estava em casa com a fi lha 
mais nova, Stella, de 3 anos, e o seu atual 

companheiro, Lucas Loureiro

fotos Ag News



Personalidades Masculinas 2013 
distinguidas num animado almoço 

no Hotel Cascais Miragem  

 “Este prémio é uma 
dádiva da vida„ 

Manuel Luís Goucha

O
s homens que mais 
se distinguiram em 
2013, escolhidos 
pelos leitores da 
Lux, receberam os 

respetivos prémios durante 
um almoço no Hotel Cascais
Miragem. José Alberto Carvalho
voltou a sagrar-se vencedor na 
categoria Televisão/Informação.
“Encaro este prémio como uma 
recompensa pela consolidação 
de um projeto profi ssional que 
tem sido muito desafiante, 
árduo, contínuo e em circuns-
tâncias difíceis. Chegamos a 
uma altura na vida em que per-

cebemos que tudo se ganha 
centímetro a centímetro e é 
isso que temos feito na TVI. 
Eu sou apenas o rosto visível 
dessa recompensa do trabalho 
de uma equipa enorme onde 
a esmagadora maioria das pes-
soas é notável”, assegura o dire-
tor de informação da TVI. Manuel 
Luís Goucha justifi ca a distinção 
com o trabalho no “Você na TV”. 
“Penso que esta distinção tem 
muito a ver com o trabalho diário 
que fazemos junto das pessoas e 
com o tipo de programa. Quer 
se goste quer não, é um trabalho 
que tem uma função social para 

À esquerda, José 
Alberto Carvalho, 

vencedor na categoria 
Televisão/Informação. 

Em cima, António 
Zambujo, que triunfou 

na Música, com 
Felipa Garnel, diretora 

da Lux, e Manuel 
Luís Goucha, vencedor 

em Televisão/
Entretenimento.

 À direita, Maria João 
Peixe Dias, diretora 
comercial da Lux, o 

jurado Paulo Camacho, 
e Rosário 

Pinto Correia, 
representante 

da Topázio



 Ruben Alves arrecadou o prémio na categoria Cinema. Em baixo, a jurada Helena Sacadura Cabral, Alexandre 
Rola, vencedor na categoria Artes Plásticas, com um dos presentes que recebeu, um decanter da Topázio, 

e o requinte da mesa decorada pela Topázio, pela mão de Dino Gonçalves, com fl ores do Atelier Teresa Ribeiro

 “Quando 
é uma 

votação do 
público não 
há cunhas. 

É muito 
gratifi cante„ 

Ruben Alves



 “É um grande orgulho 
receber este prémio. 

Por ser da Lux e do público„ 

Miguel Pina Martins

Em cima, Miguel Pina Martins, vencedor na categoria Negócios, e, à direita, o presidente da Associação de Bombeiros Voluntários, 
Rui Alberto Moreira da Silva, a receber os presentes. Por motivos profi ssionais estiveram ausentes do almoço Nuno Lopes, 

vencedor na categoria Teatro, Diogo Morgado, na categoria Televisão/Ficção, José Rodrigues dos Santos, na categoria Literatura, 
Luís Onofre, na categoria Moda, Cristiano Ronaldo, na categoria Desporto, e o independente Rui Moreira, na categoria Política

Na imagem, Helena Sacadura Cabral. 
À direita, o jurado Luís Norton de Matos 

com Xandinha Jardim, relações 
públicas da Lux, e o jurado Paulo 

Camacho com Ruben Alves



além de tudo o resto. Mas não 
se trabalha para prémios e isso 
é um ensinamento que a vida 
me deu quando tive o meu pri-
meiro e único fracasso em te-
levisão, com o ‘Momentos de 
Glória’. Passei a encarar os pré-
mios, estes refl exos de estima 
do público, como dádivas da 
vida”, explica. Na música, foi 
António Zambujo o vencedor. 
“Nem estava à espera de ser 
nomeado. E fi quei surpreendido 
por ter vencido, mas muito feliz. 
É bom saber que as pessoas 
gostam da nossa música. E 
2013 foi um ano de muito tra-

 “Eu sou apenas 
o rosto do trabalho 

de uma equipa„ 
José Alberto Carvalho

À esquerda, Manuel Luís Goucha. 
Em cima, José Alberto Carvalho 

e, à direita, Alexandre Rola. 
Em baixo, os coffrets da Vichy 
que os vencedores receberam, 
Dina Nascimento, diretora de 
marketing da Lux, com Teresa  

Lameiras, diretora de marketing 
da Seat, e o jurado Virgílio Castelo



 “Este prémio 
é uma lufada 
de ar fresco. 

Os bombeiros 
precisam 

de carinho„ 
Rui Moreira da Silva

balho, felizmente”, explicou. À 
volta da mesa, num almoço 
preparado pelos chefs Peter 
Beckers e Elias Silva, reuniram-
-se ainda Alexandre Rola, 
vencedor na categoria Artes 
Plásticas, Miguel Pina Martins, 
na categoria Negócios, e em 
representação dos bombei-
ros, que foram distinguidos 
na categoria Solidariedade, 
Rui Alberto Moreira da Silva, 
presidente da Associação de 
Bombeiros Voluntários. Os 
vencedores das restantes seis 
categorias estiveram ausentes 
por motivos profi ssionais. ■

Em cima, Felipa Saraiva, editora executiva da Lux, com Bárbara Vara, que representou 
Cristiano Ronaldo no almoço. Ao centro, Dino Gonçalves, responsável 

pela decoração da mesa, e Rui Alberto Moreira da Silva e, à direita, José Branco, 
general manager do Hotel Cascais Miragem, e Pedro e Manuel Silva Reis,

 da Real Companhia Velha. Em baixo, Mário Duarte e Ricardo Dores, 
da Samsonite, com Filipa Carmo, da Companhia das Soluções

texto Natália Ribeiro (nataliaribeiro@lux.
masemba. com)  

fotos Artur Lourenço, Ricardo Santos e Tiago Frazão
agradecimentos  Seat, Real Companhia Velha, 

Samsonite, Vichy, Topázio pela mão 
de Dino Gonçalves, Hotel Cascais Miragem 

e Atelier Teresa Ribeiro



 Duques de Cambridge gozaram 
dias de descanso nas Maldivas, 
sem o fi lho, George, de 7 meses

Viagem milionária posta em 
causa por vários órgãos de 

comunicação social britânicos

KATE E WILLIAM 
criticados por férias de 
luxo em período de crise

Em cima, a ilha do arquipélago das Maldivas onde fi ca 
o resort da Louis Vuitton, e onde os duques passaram 

férias. Para lá chegar, viajaram num hidroavião exclusivo

U
ma verdadeira se-
gunda lua de mel. 
O príncipe William 
e Kate Middleton 
passaram férias so-

zinhos num dos resorts mais 
exclusivos do mundo – onde 
uma estada de quatro dias ron-
da sete mil euros por pessoa. 
Trata-se do Hotel Cheval Blanc, 
propriedade da Louis Vuitton, 
no arquipélago das Maldivas. 
Para chegar ao espaço, apa-
nharam um hidroavião no ae-
roporto de Male, no passa-
do dia 13. Uma viagem de 40 
minutos que custa €1500 por 
passageiro. À sua espera, um 
massagista e uma garrafa de 

Moët & Chandon ajudaram a 
superar o jet lag. Numa das 45 
villas do resort, encontraram 
todas as comodidades para uma
estada de sonho, como piscina
privativa. No restaurante, entre-
garam-se aos cuidados de um 
chef com três estrelas Michelin,
cujas refeições rondam os €250,
sem vinho. Luxos que têm valido
várias críticas ao casal. Numa 
altura de crise, estas férias vêm, 
segundo vários media ingleses, 
contrariar a postura descon-
traída e mundana que a famí-
lia real britânica tenta passar. 
Refere-se sobretudo à imagem 
que transmitem aos cidadãos, 
já que, muito provavelmente, a 



estada foi oferecida pelo dono 
do resort, dada a publicidade 
que tem como retorno. Mesmo 
assim, muitos ingleses conside-
ram exagerado o número de 
períodos de férias dos duques 
de Cambridge: Kate esteve há 
cerca de um mês de férias com 
a família na ilha caribenha de 
Mustique e William interrom-
peu os seus estudos agrícolas 
em Cambridge para participar 
numa caçada em Espanha, de 
onde é oriunda a nova ama do 
pequeno George, de 7 meses, 
que fi cou a tomar conta dele 
na ausência dos pais. ■

  No resort da Louis Vuitton, quatro dias 
custam cerca de sete mil euros por pessoa

 Em cada uma das 45 villas, os hóspedes têm uma piscina privada, junto às águas cristalinas do Índico, 
onde os duques já tinham mergulhado, durante a lua de mel nas Seychelles. As refeições fi cam a cargo 

de um chef detentor de três estrelas Michelin, e um simples hambúrguer pode custar €60 

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



Em cima, a cerimónia fúnebre na escadaria de acesso ao Mosteiro 
de São Vicente de Fora. À esquerda, Marcelo Rebelo de Sousa, 
e Pedro Santana Lopes. Em baixo, o Presidente da República 
e a primeira-dama assistem à missa, na Sé Catedral de Lisboa

 Patriarca emérito de Lisboa morreu aos 78 anos, 
durante uma intervenção cirúrgica a um aneurisma 

na aorta, a que foi submetido de urgência

Último adeus a D. JOSÉ POLICARPO reúne 
fi guras ilustres e milhares de anónimos



C
erca de cinco mil pes-
soas marcaram pre-
sença na Sé Catedral 
de Lisboa para dize-
rem o último adeus a 

D. José Policarpo, que morreu 
vítima de um aneurisma da aorta 
no dia 12 de março. Perante 
uma multidão de ilustres e de 
muitos anónimos que quiseram 
prestar homenagem ao patriar-
ca emérito de Lisboa, D. Manuel 
Clemente celebrou a missa, 
que começou com a leitura da 
mensagem enviada pelo Papa 
Francisco. Após a celebração, 
o funeral seguiu em cortejo até 
ao átrio do Mosteiro de São 

Em cima, Maria 
e Aníbal Cavaco 
Silva, Fernando 
Policarpo, irmão 
do ex-patriarca, 

e Manuela Canedo 
com Pedro 

Passos Coelho, 
e o cortejo fúnebre. 
À esquerda, Manuel 

Maria Carrilho, 
e Miguel Poiares 

Maduro. À direita, 
Assunção Esteves. 
Em baixo, António 
Costa e a mulher, 
Fernanda Tadeu

 Cinco mil 
pessoas 

passaram pela 
Sé Catedral 

de Lisboa para 
um último adeus 

ao cardeal 



Em cima, Isabel 
Galriça Neto com 
Assunção Cristas, 

Maria Barroso, 
António José Seguro 

com Pedro Silva 
Pereira, e António 

e Manuela Ramalho 
Eanes. À esquerda, 

o patriarca D. Manuel 
Clemente. À direita, 

António Correia 
de Campos, e Glória 
de Matos. Em baixo, 

o padre Vítor Melícias 
e Pedro Mota Soares

 “Por tudo o que 
deu à Igreja, aos 

cristãos e ao 
país, é fi gura de 
incontornável  
relevância„ 

António Ramalho Eanes

Vicente de Fora, onde o corpo 
de D. José Policarpo foi deposi-
tado no Panteão dos Patriarcas. 
“Todos os portugueses, crentes 
e não crentes, lamentam a perda 
de uma personalidade ímpar, 
que pela lucidez serena e pela 
luminosa inteligência da sua 
palavra constituiu, ao longo de 
décadas, uma das mais impor-
tantes referências éticas e es-
pirituais da nossa sociedade”, 
referiu o Presidente da Repúbli-
ca, Aníbal Cavaco Silva, na sua 
mensagem de condolências. 
Pedro Passos Coelho preferiu 
recordá-lo como “um homem 



À esquerda, Fátima Campos 
Ferreira, e D. Duarte 

com D. Isabel de Bragança. 
Em cima, António Bagão 

Félix. À direita, Rui Machete 
e Maria Fernanda Pena. 
Em baixo, João Pedro 

Campos Henriques

Funeral seguiu 
da Sé para o 

Mosteiro de São 
Vicente de Fora

bom, conversador, com grande 
sentido de humor, sofi sticado e 
simples”. Para Maria Barroso, 
perdeu-se “uma grande fi gura 
da Igreja, que extravasou até os 
próprios limites do país, com o 
seu prestígio e a sua cultura”. 
A antiga primeira-dama recor-
dou ainda que D. José Policarpo 
“não tinha receio de dizer o que 
pensava”. António Costa real-
çou a sua capacidade de diá-
logo: “Foi um notável cardeal-
-patriarca de Lisboa, sempre 
na linha da frente da defe-
sa do diálogo entre religiões 
e da aceitação da diferença”. 
Aos 78 anos, o antigo cardeal-
-patriarca morreu no Hospital 
do SAMS, em Lisboa, durante 
uma intervenção cirúrgica ao 
aneurisma da aorta, a que foi 
submetido de urgência. D. José 
Policarpo, patriarca-emérito 
desde maio de 2013, estava em 
Fátima, onde participava num 
retiro de bispos, quando se sen-
tiu mal e foi levado de emer-
gência para aquele hospital. ■
texto Vasco Pereira (vascopereira@lux.masemba.com)

fotos Salvador Esteves e Tiago Frazão



ANEURISMA DA AORTA ABDOMINAL:
DUAS OPÇÕES DE TRATAMENTO
O aneurisma da aorta abdominal (AAA), a doen-
ça que vitimou D. José Policarpo, é uma das 
principais causas de morte nas sociedades oci-
dentais. Uma doença grave e silenciosa, e uma 
das causas de morte súbita 
O AAA é uma dilatação localizada e permanente 
da aorta (diâmetro 50% superior ao normal), a 
maior artéria do organismo. É o mais frequente 
dos aneurismas arteriais, sendo muitas vezes 
causa de morte súbita. Estima-se que, na Europa, 
entre 6 e 8% da população masculina com mais 
de 65 anos seja portadora de um AAA.
Ser homem com mais de 65 anos, ter historial de 
tabagismo, colesterol elevado e hipertensão são 
alguns dos fatores de risco associados ao AAA, 
uma doença grave, progressiva e assintomática 
que tem sido uma das causas de morte mais 
signifi cativas nas sociedades ocidentais.
Caso o médico considere a existência de risco de 
rutura do aneurisma, o tratamento é sempre 
cirúrgico. Existem duas opções de tratamento 
disponíveis, dependendo do diagnóstico: cirurgia 
aberta ou colocação de uma prótese endovas-
cular (stent).
No caso da cirurgia aberta, o cirurgião acede ao 
aneurisma através de uma incisão no abdómen. 

A parte aneurismática da artéria é substituída 
por uma prótese sintética. O procedimento 
cirúrgico é realizado sob anestesia geral e
demora três a quatro horas. Normalmente, 
os doentes precisam de cuidados intensivos 
no pós-operatório imediato e têm de perma-
necer no hospital durante, pelo menos, uma 
semana. O período de total recuperação é de 
um a três meses.
A colocação de uma prótese endovascular é 
um procedimento minimamente invasivo, em 
que o stent – uma prótese tubular ramifi cada, 
suportada por um esqueleto metálico – é co-
locado dentro do vaso doente (aneurismático) 
através de uma pequena incisão na área superior 
da coxa. A prótese endovascular exclui o aneu-
risma e reforça a parede enfraquecida da aorta, 
reduzindo o risco de rutura através do alívio da 
pressão e providenciando um novo trajeto para 
o fl uxo sanguíneo. O procedimento demora, 
normalmente, uma a duas horas. A permanên-
cia no hospital reduz-se a um período de dois 
a quatro dias, e geralmente não é necessário o 
recurso à unidade de cuidados intensivos.
Ambos os tratamentos apresentam benefícios e 
riscos, e deverá ser o doente, juntamente com 
o médico, a determinar qual a melhor opção 
terapêutica. 

saúde

“O aneurisma da aorta abdominal, a doença 
que vitimou D. José Policarpo, é uma das principais 
causas de morte nas sociedades ocidentais„

D
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João Albuquerque e Castro
Coordenador Nacional 
da Campanha Aorta É Vida!

www.aortaevida.com



citações

“Messi faz-me perceber como eu era um merdas! 
Com toda a sinceridade, Messi produz 
mais jogadas de habilidade excecional 
num jogo do que eu em toda a minha carreira”
Gary Lineker, futebolista inglês, in Twitter

“Quem gosta de fi cção científi ca deve ler 
o prefácio de Cavaco Silva ao livro que reúne 
os seus discursos. E quem aprecia uma 
boa noite de sono deve ler os discursos”
Ricardo Araújo Pereira in Visão

“Não vejo mais graça 
em beber. O que resta 
de interessante? Nada. 
Não há uma festa 
a que eu não tenha ido, 
não há pessoa com 
a qual não tenha saído. 
Não há uma situação 
à qual eu não tenha 
sido exposta”
Lindsay Lohan in série/documentário “Lindsay”

“Bruno de Carvalho já 
se ofereceu para arbitrar 
os jogos do Sporting, 
mas eu duvido que 
o Pinto da Costa o vá 
alguma vez nomear”
Pedro Fernandes in Facebook

“Quando fi guras (‘notáveis’, 
diz a imprensa) como 
Manuela Ferreira Leite 
e Ferro Rodrigues, Adriano 
Moreira e Francisco Louçã, 
Bagão Félix e Carvalho 
da Silva subscrevem um 
manifesto que apela à 
‘restruturação responsável 
da dívida’, percebe-se 
que a restruturação da dívida 
não se recomenda e que, 
contra todas as evidências, 
o Governo é capaz de estar 
a fazer alguma coisa de jeito”
Alberto Gonçalves, sociólogo, in Sábado

“Falam de crescimento da produção industrial 
e de exportações, de ‘garantias jovens’, 
de acesso à educação e formação, 
como quem fala de feijoada a quem passa fome”
João Oliveira, líder parlamentar do PCP, in Jornal de Notícias

“Mandam-nos calar, porque há efeitos sobre os mercados 
que não existem. Todos sabem que não existem. Pior do que 
mandar calar em democracia é tratar-nos como papões. 
Eu não tenho idade para ter medo do papão”
Manuela Ferreira Leite in Jornal de Negócios

“Uma vez fui à fonte e estava lá um homem que me disse 
que eu e os meus pais tínhamos sido exploradores 
e devíamos voltar para Angola. Não disse nada. 
Deixei-o encher o cântaro e depois despejei-lho na cabeça”
Dulce Maria Cardoso in Sábado

“A Revolução não foi cumprida” 
Paulo de Carvalho in Jornal de Notícias

“Se Putin continuar o ataque contra a Ucrânia, convido 
dirigentes do Mundo democrático a usarem medidas 

mais fortes para deter o agressor”
Iulia Timoshenko, ex-PM da Ucrânia, in Jornal de Notícias

“O referendo é ilegal 
e ilegítimo e o seu resultado 
não será reconhecido. 
Só poderá ser encontrada 
uma solução no plano 
diplomático” 
José Manuel Durão Barroso, presidente da Comissão 
Europeia, sobre o referendo de independência 
da Crimeia, in discurso no Parlamento Europeu

“Um cidadão comum 
não teria conseguido 
um desfecho destes. 
(…) Bem ou mal, ainda há 
uma perceção de injustiça 
na sociedade portuguesa”
Passos Coelho, sobre a prescrição de processos 
como os que envolvem Jardim Gonçalves 
e Oliveira e Costa, in sessão comemorativa 
do 25 de Abril, na Assembleia da República

“Descobri que muitas 
mulheres não têm problema 
com o facto de eu ser gay. 
Elas ainda se querem casar 
comigo, e eu adoro isso”
Neil Patrick Harris, ator, in Out

“Há uma divergência insanável 
entre o PS e o Governo” 
António José Seguro, secretário-geral do PS, 
em declarações à imprensa no fi nal da reunião de três horas 
com o primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho 

“Na Alemanha, 
o presidente do Bayern de Munique foi condenado 
a três anos e meio de prisão por evasão fi scal. 
Em Portugal, prescreveria?”
Pedro Santos Guerreiro, sobre a prescrição de processos 
como os que envolvem Jardim Gonçalves e Oliveira e Costa, in Expresso

“Já fui a um casting, nos Estados Unidos, 
em que o criador não usava manequins negras. 
É incrível que no século XXI ainda exista preconceito” 
Sharam Diniz in Revista/Expresso

“Está por cumprir o sonho de abril, 
falta-nos liberdade” 
Alexandre Soares dos Santos in Diário de Notícias

“Jogámos à Sporting, 
ganhámos à Porto„ 

Dias Ferreira in Antena 1



UMA HISTÓRIA DE AMOR IMPOSSÍVEL
Conta a lenda que uma jovem mariposa, de 
corpo frágil e alma sensível, voava ao sabor 
do vento, certa tarde, quando viu uma
estrela muito brilhante e se apaixonou. 
Excitadíssima, voltou imediatamente 
para casa, louca para contar à mãe que 
tinha descoberto o que é o amor. 
– Que bobagem! – foi a resposta fria que 
escutou. – As estrelas não foram feitas 
para as mariposas voarem em torno delas. 
Procure um poste ou um abajur e apaixone-se 
por algo assim. Foi para isso que fomos 
criadas. 
Dececionada, a mariposa resolveu simples-
mente ignorar o comentário da mãe e 
permitiu-se fi car de novo feliz com a sua 
descoberta. “Que maravilha poder sonhar!”, 
pensava. Na noite seguinte, a estrela conti-
nuava no mesmo lugar, e ela decidiu que iria 
subir até ao céu, voar em torno daquela luz 
radiante e demonstrar o seu amor. 
Foi muito difícil ir além da altura a que 
estava acostumada, mas conseguiu subir 
alguns metros acima do seu voo normal. 
Entendeu que, se cada dia progredisse um 
pouquinho, acabaria por chegar à estrela. 
Armou-se de paciência e começou a tentar 
vencer a distância que a separava do seu 
amor. Esperava com ansiedade que a noite 

descesse e, quando via os primeiros raios 
da estrela, batia ansiosamente as suas asas 
em direção ao fi rmamento.
A mãe estava cada vez mais furiosa:
– Estou muito dececionada com a minha 
fi lha – dizia. – Todas as suas irmãs, primas 
e sobrinhas já têm lindas queimaduras nas 
asas, provocadas por lâmpadas! Só o calor 
de uma lâmpada é capaz de aquecer o 
coração de uma mariposa. Devia pôr de lado 
esses sonhos inúteis e arranjar um amor 
que possa atingir.  
A jovem mariposa, irritada porque ninguém 
respeitava o que sentia, resolveu sair de 
casa. Mas, no fundo – como, aliás, sempre 
acontece – fi cou marcada pelas palavras 
da mãe, e achou que ela tinha razão.
Durante algum tempo, tentou esquecer a 
estrela e apaixonar-se pela luz dos abajures 
de casas sumptuosas, pelas luminárias que 
mostravam as cores de quadros magnífi cos, 
pelo fogo das velas que ardiam nas mais 
belas catedrais do mundo, mas o seu coração 
não conseguia esquecer a estrela e, depois 
de ver que a vida sem o seu verdadeiro 
amor não tinha sentido, resolveu retomar 
a caminhada em direção ao céu.
Noite após noite, tentava voar o mais alto 
possível. Quando a manhã chegava, tinha 
o corpo gelado e a alma mergulhada na 

tristeza. Entretanto, à medida que ia fi cando 
mais velha, passou a prestar atenção a tudo 
o que via à sua volta. Lá do alto, podia ver 
as cidades cheias de luzes, onde provavel-
mente as suas primas, irmãs e sobrinhas 
já tinham encontrado um amor. Via as 
montanhas geladas, os oceanos com ondas 
gigantescas, as nuvens que mudavam de 
forma a cada minuto. A mariposa começou 
a amar cada vez mais a sua estrela, porque 
era ela quem a empurrava para ver um 
mundo tão rico e tão lindo. 
Muito tempo se passou, e um belo dia ela 
resolveu voltar a casa. Foi então que soube 
pelos vizinhos que a sua mãe, as suas irmãs, 
primas e sobrinhas, e todas as mariposas 
que conhecera já tinham morrido queimadas 
nas lâmpadas e nas chamas das velas, 
destruídas pelo amor que julgavam fácil. 
A mariposa, embora jamais tenha consegui-
do chegar à sua estrela, viveu muitos anos 
ainda, descobrindo todas as noites algo 
diferente e interessante e compreendendo
que, por vezes, os amores impossíveis 
trazem muito mais alegrias e benefícios do
que aqueles que estão ao alcance das 
nossas mãos.

paulo coelho
Ru

i M
or

en
o

www.paulocoelhoblog.com

“Por vezes, os amores impossíveis trazem 
muito mais alegrias e benefícios do que aqueles 
que estão ao alcance das nossas mãos„



Aos 38 anos, recuperada de uma leucemia, SOFIA LISBOA, dos Silence 4, 
vive uma segunda vida depois ter recebido medula óssea da única irmã

 “Houve uma altura em que tinha mais 25 kg 
e o corpo coberto de pelos. Não queremos

 ver ninguém, não queremos ser vistos 
e não nos queremos ver ao espelho!„

G
rávida de 14 semanas, depois de 
tanto tempo à espera de con-
seguir engravidar, Sofi a Lisboa, 
membro dos Silence 4, vivia 
uma das épocas mais felizes da 

sua vida. De repente, o chão fugiu-lhe de 
debaixo dos pés. Numas análises de rotina, 
os médicos diagnosticaram-lhe leucemia 
linfoblástica aguda. “Fui do céu ao inferno 
em 24 horas. Nunca soube ser triste, mas 
naquele momento estava desesperada”, 
confessa à Lux, emocionada. O desejo de 
voltar a reunir os Silence 4 serviu de terapia, 
mas foi graças à irmã mais velha, Sónia, da-
dora de medula 100% compatível, que Sofi a 
ganhou uma nova vida. Agora, mesmo sem 
poder ter fi lhos e depois de uma luta que 
a levou a estar acamada e de fraldas, não 
quer desperdiçar um segundo. Diz que 
passou a viver para os outros, para agradecer 
tudo o que recebeu: sobretudo o amor da 
família, de doentes que com ela lutaram 
e se tornaram amigos, de médicos e 
enfermeiros, de voluntários... No próximo 
dia 5 de abril, sobe ao palco do Meo Are-
na, em Lisboa, para uma noite de festa e 
celebração da vida. Para trás, fi cam três 
anos de dor e muitos sonhos desfeitos. 
Selámos a nossa conversa com um abraço 
e um obrigado. Sofi a sorriu, feliz por não ter 
chorado.
Lux – Tem a sensação de estar a viver uma 
segunda vida?
Sofi a Lisboa – Sem dúvida! Quase ninguém 
terá tido uma sensação destas, e parece 
que queremos fazer tudo melhor: OK, tenho 
uma segunda oportunidade, o que é que 
fi z de mal na vida anterior que possa mudar 
agora? É uma sensação de enorme 
responsabilidade, mas muito boa.
Lux – Os Silence 4 separaram-se em 2001 
e a Sofi a seguiu a sua vida…

S.L. – Tinha desistido do curso, não tinha 
grandes habilitações, e por isso decidi 
abraçar um negócio de família, mas não era 
isso que queria. Alguns anos mais tarde, 
descobri a minha paixão pelo fi tness e 
dediquei-me de corpo e alma a dar aulas 
num ginásio. 
Lux – As pessoas reconheciam-na?
S.L. – Sim, até porque Leiria é um meio 
pequeno. Também havia algumas que acha-
vam que a minha cara não era estranha, 
mas não sabiam de onde me conheciam… 
Sentia-me completamente realizada e 
preenchida!
Lux – De repente, em setembro de 2010, 
acontece algo que muda a sua vida?
S.L. – Estava a viver uma época muito feliz, 
a trabalhar naquilo que queria. Consegui 
engravidar e ia tirar um curso superior à 
noite. Estava cheia de planos. De repente… 
nada!
Lux – Estava grávida de quanto tempo?
S.L. – De 14 semanas. Tinha acabado de 
entrar no segundo trimestre da gravidez, 
e nas análises de rotina descobriram que não 
estava bem. Recebi um telefonema a dizer 
que havia ali uma coisa que estava mal. 
Quando recebemos um telefonema para 
saber os resultados destas análises, estamos 
à espera de notícias relativas à gravidez. 
É estranho, porque não sei se choramos a 
perda de uma criança ou a possível perda 
da nossa vida. Há um momento em que 
não sabemos a dimensão daquilo que 
estamos a ouvir…
Lux - Foi-lhe diagnosticada uma leucemia. 
Teve de decidir na hora se interrompia ou 
não a gravidez, ou não teve escolha?
S.L. – Disseram-me logo que a gravidez 
estava condenada. Talvez por isso, não 
sinto que tenha escolhido a minha vida, 
em detrimento da do meu fi lho. Fui obri-

gada a interromper uma gravidez muito 
desejada, porque estive muito tempo sem 
conseguir engravidar. Senti um desespero, 
um sofrimento, uma sensação de tristeza 
profunda que nada tinha a ver com a pessoa 
que eu era, sempre otimista e de bem com 
a vida. Nunca soube ser triste, mas naquele 
momento estava desesperada. Passaram 
um ou dois dias para confi rmar o diagnós-
tico, para ter um nome para a ‘besta’, e a 
imaginação vai muito além do que é possível…
Lux – Qual foi o passo seguinte? O médico 
disse-lhe: “Fazemos isto ou é o fi m”?
S.L. – Nem sequer houve hipótese para 
isso. No próprio dia, estava na maternidade 
para interromper a gravidez, e no dia se-
guinte estava a fazer quimioterapia. Era um 
tratamento que tinha de começar ‘ontem’…
Lux – Do céu ao inferno em poucas horas…
S.L. – Tal e qual! Do céu ao inferno em 
24 horas…
Lux – Questionou-se porquê?
S.L. – Sem dúvida. Apesar de não ter culpa 
(não posso dizer que tive comportamentos 
de risco, que me portei mal para ter uma 
doença destas), senti-me culpada porque, 
de repente, fi quei sem vida e todas as pes-
soas à minha volta também estagnaram as 
suas. De repente, passo a ser o centro das 
atenções e provoco um sofrimento que não 
quero. Senti uma culpa horrível, até pelo 
facto de não ter protegido o bebé. Será 
que fi z alguma coisa de mal?
Lux – Primeiro, perde o seu fi lho. Depois, 
tem de lutar pela sua vida. Quando é que 
percebeu que essa vida lhe podia fugir?
S.L. – No primeiro momento, fui-me comple-
tamente abaixo. As pessoas que estavam 
à minha volta é que tiveram de dizer à 
antiga otimista de serviço: “Então, não te 
estou a conhecer. Anda lá, levanta-te!” 
A dor física é irracional e não nos permite 

 Quando lhe foi diagnosticada leucemia, em setembro de 2010, Sofi a Lisboa estava grávida de 14 semanas. 
Nesse mesmo dia, teve de interromper a gravidez. No dia seguinte, começou a quimioterapia





ter pensamentos claros. Nem é a preocu-
pação com a morte. A dor é tão grande 
que é mesmo uma tortura. Fui muito acom-
panhada pelas pessoas que estavam ao 
meu lado, que não me deixavam pensar 
na morte. Acredito que começamos por ter 
uma atitude muito otimista para os outros, 
para que eles não achem que estamos 
desfeitos. “Sim, vai tudo correr bem, vou-me 
tratar e fi car boa!” É o que dizemos aos 
outros. De tanto dizermos isto aos ou-
tros, começamos a acreditar. Porque não? 
Se calhar, posso fugir à estatística, não?
Lux – Qual era a estatística, sabe?
S.L. – Disseram-me logo para não ir pesquisar 
na Internet. Na Internet, estamos mortos! 
Só agora tenho consciência da gravidade 
do diagnóstico e do prognóstico da minha 
leucemia. Na altura, só pensei que era 
um cancro, pronto. Hoje, sei que foi uma 
leucemia linfoblástica aguda, com a particu-
laridade do ‘Filadélfi a positivo’, um incidente 
genético, o que não facilitava. Percebi ain-
da melhor a dimensão da gravidade deste 
tipo de leucemia quando vi, no dia em que 
soubemos que a minha irmã era uma dadora 
de medula óssea compatível, a alegria dos 
médicos e enfermeiros. Só agora percebo 
que, por muito que a medicina esteja avan-
çada, se não tivesse encontrado um dador 
100% compatível, não teria tido hipótese 
de sobreviver. Foi aí que me caiu a fi cha. 
E só tenho uma irmã!
Lux – A Sofi a e a sua irmã já eram muito 
amigas? O que mudou na vossa relação?
S.L. – Sempre fomos muito amigas. Ela, sendo 
mais velha três anos, sempre tomou muito 
conta de mim, mas voltou a ter uma capa 
protetora e uma asa sobre mim. Sempre 
preocupada se estou bem, se estou cons-
tipada… Nunca estamos livres de uma 
recidiva, numa doença como esta. Qualquer 
espirro pode ser indício de uma coisa má…
Lux – Como lidou com a quimioterapia?
S.L. – Tive sorte, porque não houve muitas 
reações. Não perdi peso, nem tive grandes 
efeitos secundários. Os tratamentos eram 
muito duros: fazia quimioterapia localizada 

 Aos 38 anos, Sofi a Lisboa 
sabe que não pode concretizar 

o sonho de ser mãe. Foi um choque, 
mas não quer que isso a impeça 

de ser feliz nesta sua segunda vida

 “Fui obrigada 
a interromper 
uma gravidez 

muito desejada„



entre as vértebras. Era uma agulhinha 
entre duas vértebras, o que era doloroso, 
mas não tive os vómitos típicos. Os trata-
mentos duraram muito tempo e foi muito 
difícil. A última fase, em que estive acamada, 
fi quei de fraldas e incontinente, acabou 
apenas há dez meses. Tive muitas com-
plicações pelo meio. Tudo o que podia 
acontecer, aconteceu. Tive infeções graves, 
mesmo antes do transplante apanhei uma 
bactéria e fi quei em coma uma semana…
Lux – Foi uma espécie de vazio?
S.L. – Para mim, foi e é. Eu dormi... Para a 
minha família, foi a parte pior. Chamaram 
os meus familiares para os preparar para 
o pior, mas eles estavam em negação. 
Lux – Perdeu o cabelo... Como foi lidar com 
esse aspeto tão delicado para as mulheres?

S.L. – O cabelo, as pestanas duas 
vezes… Cortei-o antes de cair, mas não me 
chocou muito. Chocou-me muito mais usar 
lenços e perucas. Desisti. Assumi a minha 
cabeça rapada, porque acho que é muito 
mais verdadeiro. O lenço servia como uma 
autovitimização, e não queria. Para mim, 
quando as sobrancelhas caíram, foi muito 
pior, acho que se fi ca mais desfi gurada…
Lux – Onde é que se encontram forças para 
dar a volta por cima quando estamos a 
falar da nossa feminilidade? Pode parecer 
fútil, mas sei que não é…
S.L. – Completamente! É terrível, e sempre 
pensei no meu aspeto. Os médicos diziam-
-me que isso era secundário, mas não para 
mim, faz parte da minha personalidade. 
Também é verdade que encontramos 

raízes às quais nos agarramos, logo desde 
o início. O David e o resto da banda vieram 
visitar-me e fi -los prometer que, se sobre-
vivesse, íamos reunir os Silence 4 de novo, 
porque era a minha forma de agradecer. 
Aliás, desde o início que tinha muito a 
quem agradecer, porque somos muito 
bem recebidos no IPO, por exemplo. Fui 
ganhando o sonho de voltar a juntar os 
Silence 4. Eles disseram logo que sim, mas, 
para isso, tinha de me pôr boa! Acredito que 
isso me ajudou a ter força, porque queria 
muito fazer isto. A música é a minha terapia!
Lux – Como é que foi voltar ao IPO para um 
pequeno concerto com os Silence 4?
S.L. – Foi uma descarga emocional para to-
dos nós. Quem entrasse a meio do concerto 
conseguia perceber um sentimento palpável 

 Recentemente, 
Sofi a voltou ao IPO, 
em Lisboa, para um 
miniconcerto com os 

Silence 4: “Estávamos 
todos emocionados”, 

recorda

 “Chocou-me muito mais usar lenços e perucas do que não ter cabelo. 
Quando as sobrancelhas caíram foi muito pior, fi ca-se mais desfi gurada„



no ar. Olhava para o lado para tentar não 
chorar, mas estávamos todos muito emo-
cionados.
Lux – Ao longo deste tempo, certamente, 
viu partir alguns dos seus novos amigos de 
luta, viu outros vencer. Uma dualidade de 
sentimentos…
S.L. – Existe mesmo uma síndrome de sobre-
vivente, porque conhecemos muita gente 
na mesma situação que nós e que não 
chegaram ao fi m da luta. Perguntamos 
muitas vezes porquê nós e não eles, espe-
cialmente nas alturas em que fraquejamos 
e temos vontade de desistir. Nessas alturas, 
pensava que estava a ser ingrata, porque 
havia muita gente que queria estar ali e eu 
queria desistir. Essas coisas acabam por 
nos ferir muito. Despedi-me de muitas 
pessoas que, em apenas um ou dois meses, 
ganharam uma enorme importância na 
minha vida. Afi nal, eram e são as únicas 
pessoas que realmente entendiam o que eu 
estava a passar. Conheci também pessoas 
que, tal como eu, também estavam grávidas, 
com gravidezes muito desejadas e difíceis 
de conseguir… É uma ironia!
Lux – Sentiu muitas vezes vontade de desistir?
S.L. – Sim, sobretudo nesta última fase, em 
que estava acamada. Isso era a consequência 
de um bom transplante, a doença do enxerto 
contra o hospedeiro, mas a pessoa pensa 
assim: “De que vale livrar-me da doença, 
se vou fi car neste estado? O que é que 
sobra de mim? Terá valido a pena, isto 
tudo?” Naquele momento, não se conse-
gue ver mais além. Felizmente, fui muito 
bem acompanhada.
Lux – Quando é que sentiu que tinha 
‘recuperado’ a sua vida?
S.L. – Quando comecei a deixar a medicação, 
o que me permitiu perder peso e sair do 
estado vegetativo, completamente depen-
dente de terceiros. A partir do momento 
em que comecei a caminhar sozinha, pensei 
que mais nada poderia parar-me.
Lux – Ainda revela grande debilidade…
S.L. – Sim, e há mazelas que vão fi car para 
o resto da vida. Além de que não é certo 
que nada mais me vai acontecer.
Lux – Sente que a sua vida está suspensa?
S.L. – Já tive essa sensação, mas agora não. 
Prefi ro pensar que hoje estou cá e ninguém 
me tira isso. Ao fi m do dia, penso que 
ninguém me tira este dia. O problema é que 
quero fazer tudo hoje. Tenho muita pressa 
de viver, mas, sobretudo, em relação ao que 
quero fazer pelos outros. Penso a curto 
prazo. Neste momento, estou a pensar até 
ao dia 5 de abril, data do concerto no Meo 
Arena. Não posso falhar, não posso morrer 
até dia 5 de abril [ri-se]. É isto que devo 
aos outros e não quero falhar!
Lux – Onde fi cam os seus sonhos?

Depois do fi m 
dos Silence 4, 

Sofi a descobriu 
a paixão 

pelo fi tness. 
Sonha com 

o dia em que 
possa voltar 
ao ginásio, 
mesmo que 

não seja como 
professora

 “É estranho, porque não sei se choramos 
a perda de uma criança ou a possível 

perda da nossa vida„



S.L. – [risos] Os sonhos agora são mais curtos! 
Um de cada vez. Durante a doença, perdi 
totalmente a capacidade de sonhar, até ter 
a ideia de reunir os Silence 4. Depois, há 
a fase da transição: não sei se vale a pena 
sonhar ou não, mas vou fazer que valha. 
Houve uma altura em que pensei que, se 
estes eram os meus últimos momentos, 
preferia passá-los a cantar e a rir de mim 
própria.
Lux – Já recuperou a sua feminilidade?
S.L. – É difícil, mas acho que, de tanto repe-
tir isso para os outros, começo a interiori-
zar. Penso que já estive muito pior, já tenho 
sobrancelhas… É muito difícil, porque fi ca-
mos completamente deformados. Houve 
uma altura em que tinha mais 25 quilos e o 
corpo coberto de pelos. Sentimo-nos um 
monstro. Não queremos ver ninguém, não 
queremos ser vistos e não queremos ver-nos 
ao espelho! Apesar de ser uma característica 
meramente estética, arrasa a nossa auto-
estima, é um buraco negro… Quando se 
diz que isso não tem importância, é mentira! 
Também é a nossa personalidade que está 
desfi gurada, e isso infl uencia muito.
Lux – O que acha que ganhou?
S.L. – Passei a viver para os outros. O que é 
que posso fazer para ser útil? Talvez porque 
nos últimos três anos dependi de terceiros, 
agora quero contribuir para os outros. Fazer 
a diferença! Agradecer à Liga contra o Can-
cro e aos seus voluntários! Foi o amor que 
senti à minha volta que me ajudou. Se fosse 
por mim, se calhar, até desistia, porque a 
dor é torturante…
Lux – Tem vontade de regressar ao ginásio?
S.L. – Tenho, muita, mas tem de ser uma 
coisa de cada vez…
Lux – Pode voltar a ter fi lhos?
S.L. – Não. Isso foi um choque enorme. 
No entanto, já antes, como não conseguia 
engravidar, pensava que não podia chorar 
isso o resto da vida. Agora é irreversível, 
não vale a pena chorar sobre leite derra-
mado. Quando este balão de oxigénio 
dos Silence 4 acabar, arranjo outro, pre-
ciso de ocupar a mente e trabalhar. Tenho 
muito para fazer na Liga contra o Cancro. 
Abracei uma nova missão. O meu Euro-
milhões já me saiu: foi a minha irmã ser a 
minha dadora! ■

 Nos últimos 
três anos, 

viveu 
momentos 

muito 
duros e 
houve 

alturas em 
que pensou 

mesmo 
que o melhor 
era desisitir 

da vida 

 “O meu Euromilhões 
já me saiu: foi 

a minha irmã ser 
a minha dadora!„

texto Evelise Moutinho (evelisemoutinho@lux.masemba.com)  
fotos Artur Lourenço  produção Suzana Gerardo  
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D
esde o dia 8 de março que nada 
se sabe sobre um Boeing 777-
2000 da Malaysia Airlines e o 
paradeiro dos seus 239 passa-
geiros e tripulantes. Perdido o 

seu rasto no espaço aéreo, as autorida-
des da Malásia acreditam que o avião foi 
desviado de forma deliberada por alguém no 
interior do aparelho. À hora de fecho desta 
edição, 26 países tentavam descobrir a ver-
dade sobre o voo MH370, que saiu de Kuala 
Lumpur em direção a Pequim mas nunca lá 
chegou. A Lux foi ouvir o vice-presidente 
da Associação dos Pilotos Portugueses de 
Linha Aérea. Miguel Silveira recusa alimentar 
especulações sobre o misterioso desapareci-
mento. Garante, no entanto, que o Boeing só 
teria combustível para voar durante cerca de 
sete horas, e que o som dos seus reatores 
seria obrigatoriamente ouvido em terra, 
quando desceu a uma altitude de apenas 
1500 metros, para evitar os radares. 
Lux – Quando viu a notícia do desapare-
cimento do avião, o que pensou?
Miguel Silveira – O que todos pensaram: 
que era um acidente de um transporte aéreo. 

Lux – Terá sido um desvio deliberado, 
garantem as autoridades…
M.S. – Não faço a mínima ideia do que 
é que poderá ter acontecido, mas, do 
ponto de vista enigmático, é fascinante o 
que está a acontecer, com todo o respeito 
pelos passageiros e famílias. Por isso é que 
também é muito importante termos em Portu-
gal um centro de investigações de acidentes 
com aeronaves, que infelizmente passa pelas 
ruas da amargura, com um orçamento quase 
inexistente. Chegámos ao cúmulo de não ter 
investigadores. Se tivermos um, será muito. 
Por sorte, não temos tido acidentes. 
Lux – Portugal não estaria preparado para 
um desaparecimento como este?
M.S. – Seria complicado! A Força Aérea e as 
forças policiais e militares não têm condições. 
Lux – É assim tão fácil um avião desaparecer 
do espaço aéreo sem deixar rasto?
M.S. – Não devia ser! Hoje em dia, os aviões 
são vistos praticamente durante todo o 
trajeto. Logo a seguir à Segunda Guer-
ra Mundial, surgiu o radar primá-
rio. É uma estação em terra que envia 
um feixe eletrónico que embate numa 

Miguel Silveira, de 50 anos, é piloto 
e vice-presidente da Associação 

dos Pilotos Portugueses de Linha 
Aérea há três anos, embora trabalhe 

na APPLA há vários anos

MIGUEL SILVEIRA, 
vice-presidente 
da Associação

 dos Pilotos 
Portugueses de 
Linha Aérea, fala 

sobre o misterioso 
desaparecimento 

do avião da Malaysia 

 “É complicado, 
mas não tenho 

dúvidas de 
que se vai 
encontrar. 

É uma questão 
de tempo„ 



superfície opaca e refl ete o sinal. É um 
radar independente, porque não preci-
sa do avião para receber o eco de volta, 
mas tem uma limitação de cerca de 40 milhas 
(cerca de 72 quilómetros), só funciona muito 
próximo dos aeroportos. Depois, surgiu 
o radar secundário, que já é dependente, 
ou seja, o avião é interrogado através de um 
sinal e responde. Tem um alcance muito 
melhor, mas está dependente de o avião ter 
o equipamento ou não. Mais recentemen-
te, foi desenvolvido um sistema de sinal 
por satélite, o ADS, que envia sinais para 
um satélite. O avião é interrogado automa-
ticamente, desde que esteja ligado a bordo 
o sinal para o satélite – que pode ser 
desligado pelos pilotos, tal como o radar 
secundário, porque são dependentes –, e o 
satélite envia um sinal para terra. Este sinal 
é extremamente completo e pode ser usado 
também em frequências de rádio. Por isso, 
desde que o controlo de tráfego aéreo 
específi co e a aeronave em questão este-
jam preparadas com radares secundários e 
sistema de ADS, o avião está identifi cado. 
Lux – Este avião terá perdido altitude de 

propósito, para não ser apanhado pelo 
radar…
M.S. – Podem desligar-se os outros sistemas, 
e então só resta o radar primário. Uma das ma-
neiras de evitar o radar primário é voar baixo. 
Lux – Desceu a cerca de 1500 metros. 
A essa altitude, não correu o risco de 
embater em zonas montanhosas, por 
exemplo?
M.S. – Não conheço bem o terreno, mas pos-
so dizer que, em termos operacionais, não 
há problema em voar a essa altitude, que 
é mais baixa do que a serra da Estrela. 
A única questão é que voar a essa alti-
tude gasta mais combustível. Se for um 
piloto a comandar, conhece as elevações 
existentes. 
Lux – A essa altitude, teria de se ouvir o avião 
durante o período em que voou tão baixo?
M.S. – Ouve-se claramente. Um avião a essa 
altitude é obrigatoriamente ouvido pelas 
populações. Se passasse em terra, ouvia-se. 
Lux – Os passageiros terão sentido a 
descida abrupta?
M.S. – A descida pode não ter sido abrupta, 
mas sim gradual. Os passageiros terão de ter 

percebido que o avião estava a voar a tão 
baixa altitude. Terão sentido que estavam 
muito próximo da terra. Com o mar, não é 
tão fácil ter essa perceção de proximidade. 
Lux – O Boeing tem capacidade para voar 
quanto tempo, com o combustível que tinha?
M.S. – Os aviões não voam com os tanques 
cheios de combustível. É calculado o com-
bustível para as horas de voo previstas, mais, 
grosso modo, três horas de combustível 
extra. Este avião, tanto quanto sei, ia fazer 
um voo de cinco horas. Por isso, teria capa-
cidade para voar sete horas. Os aviões civis 
não estão preparados para reabastecer no ar. 
Uma das certezas que podemos ter é que 
o avião já não está no ar. 
Lux – No caso de desvio intencional, teria de 
ser alguém com conhecimentos técnicos? 
M.S. – A teoria das probabilidades diz que 
sim, mas isto não é uma resposta fácil. 
O que não deve ser banalizado é a pro-
fi ssão de piloto. Quando vejo entrevistas 
em simuladores de voo em que pilotos 
estão a dar explicações ao público, pergun-
to-me se não deve haver uma autoridade 
que regulamente isso. É uma questão de se-

 “Todos aprendemos, 
com o 11 de setembro, que um avião 

pode ser usado como uma arma„ 

À esquerda, um Boeing 777, da Malaysia Airlines, 
semelhante ao que desapareceu na madrugada de 8 de março. 

Em baixo, populares escrevem mensagens de solidariedade 
para com os passageiros e tripulantes do voo MH370



Em cima, algumas das mensagens deixadas aos passageiros 
e seus familiares que aguardam ansiosamente por notícias. 

Em baixo, o espaço onde o avião desapareceu

“A descida pode ter sido gradual e não abrupta, mas os passageiros 
terão de ter percebido que o avião estava a voar a baixa altitude„ 

gurança. Todos aprendemos, com o 11 de 
setembro, que um avião pode ser usado 
como uma arma. Um avião com 50 toneladas 
de combustível é quase um míssil. Há uns 
anos, um miúdo de 15 anos foi ao cockpit, 
ainda antes do 11 de setembro. Pedi-lhe para 
me descrever como se voaria aquele avião 
com o piloto automático, e, para meu espan-
to, ele sabia tudo o que possa imaginar! Não 
é estranho, para si, que as visitas ao cockpit 
sejam agora bastante restringidas, mas se 
façam programas onde se ensina tudo sobre 
o tal cockpit onde não se pode entrar? 
Lux – Os pilotos são sempre os primeiros 
suspeitos em casos como este. Porquê? 
M.S. – Quando se tenta retirar a fi gura de 
autoridade ao comandante e aos pilotos, ti-
ra-se a credibilidade. Eles são a principal ga-
rantia de segurança, e não os principais sus-
peitos! O novo paradigma que nasceu com o 
11 de setembro, de que um avião cheio de 

combustível tem o efeito de um míssil, deve 
levar quem de direito a pensar que, por mais 
liberalizado que o setor seja, é muito sério. 
O processo de seleção é muito específi co 
para se aferir se, mais do que conhecimentos 
técnicos, aquela pessoa tem responsabilidade 
para o ‘míssil’ que vai comandar. Por vezes, 
este fi ltro já não é tão apertado. Quando se 
começa a dar uma importância tremenda ao 
nível do inglês do piloto, e a secundarizar as 
condições técnicas, o caráter, a resistência ao 
stress e a responsabilidade, algo está mal... 
Lux – É possível fazer um desvio informático?
M.S. – Não! Se houver um erro na rota progra-
mada pelo sistema informático, os pilotos 
estão lá para o corrigirem. Têm vários avisos 
de que a navegação não está a correr bem. 
Lux – Tem de haver mão humana?
M.S. – Sempre, mas não nos podemos esque-
cer de que pode ter sido algo tão simples 
como acidente, desintegração total em voo. 

Lux – Isso ainda é hipótese, quando as 
autoridades garantem desvio intencional?
M.S. – Como é que eles podem aferir da inten-
ção? Não sei... O facto é que houve desvio 
da rota. A possibilidade de o avião voar 
durante sete horas coloca-o num raio enor-
me de investigação. A teoria da desinte-
gração em voo, por engenho explosi-
vo ou não, é tão possível como qualquer 
outra. Podem estar a fazer as buscas no local 
errado. O raio de probabilidade é tremendo 
e cobre vários países, ainda por cima no mar.  
Lux – Será complicado encontrar o avião?
M.S. – Complicado é, mas não tenho dúvi-
da de que será encontrado. É uma ques-
tão de tempo. As caixas negras do avião 
da Air France [que caiu no Atlântico] só 
foram encontradas dois anos depois, a 
milhares de metros de profundidade. ■

texto Natália Ribeiro (nataliaribeiro@lux.masemba.com)  
fotos Artur Lourenço, Reuters e D.R.



O
romance de Oceana Basílio e Abel 
Xavier chegou ao fi m. A atriz e o 
treinador de futebol estão separa-

dos “há cerca de um mês e meio”, tendo 
colocado um ponto fi nal num relacionamento 
que começou em 2011, revelou à Lux fonte 
próxima do casal. Já depois da separação, 
Oceana partiu para os Estados Unidos, 
onde “esteve a participar em castings” 
e aproveitou para gozar umas merecidas 
“férias na companhia de amigos”. De acor-
do com a mesma fonte, a atriz “está bem” 
e encontra-se agora dedicada de corpo 
e alma às gravações da série “Bem-Vin-
dos a Beirais”, da RTP1. Confrontada pela 
Lux sobre o fi m da sua relação, Oceana 
disse que não queria falar sobre o assunto. 
O treinador de futebol também preferiu 
remeter-se ao silêncio, na estreia da peça 
“Ernesto”, no dia 13 de março. Abel Xavier, 
cujo último cargo como treinador foi no Olha-
nense, compareceu sozinho no Auditório 
Fernando Lopes Graça, em Cascais, e não 
quis falar com a imprensa presente. Recorde-
-se que a atriz e o ex-futebolista assumiram 
a sua relação em maio de 2011, quando 
surgiram juntos, pela primeira vez, na Gala 
dos Globos de Ouro, e desde então man-
tiveram uma relação discreta. ■
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BASÍLIO 
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separados

Após a rutura, 
a atriz viajou para 

os EUA e está 
agora concentrada 
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 Abel Xavier e Oceana Basílio 
assumiram a relação em maio de 2011. 
No início de 2014, os dois decidiram 

seguir caminhos diferentes

foto Arquivo Lux



MICK JAGGER 
devastado com 

suicídio da namorada, 
L’WREN SCOTT

“Continuo 
a tentar 
perceber 

como é que 
o meu amor 
acabou com 
a sua vida 

desta forma 
trágica. Nunca 
a esquecerei!„

 Em cima, 
o ar destroçado 
de Mick Jagger, 

que estava 
na Austrália, 

depois de 
saber da morte 
da namorada, 
L’Wren Scott 
(à esquerda), 

em Nova Iorque

A
ustrália, 22 horas do 
dia 17 de março.
Mick Jagger jantava 
animadamente num 
restaurante de Perth, 

onde se encontrava para uma 
série de seis concertos dos 
Rolling Stones. À mesma hora 
(dez da manhã em Nova Ior-
que), a sua namorada, L’Wren 
Scott, de 49 anos, era encon-

trada morta no seu apartamento 
da 11.ª Avenida. Segundo 
o Daily Mail, os paramédicos 
foram chamados ao local, mas 
nada havia a fazer pela estilista, 
que se terá enforcado com um 
lenço. De acordo com a polí-
cia, que abriu um inquérito e 
levou o computador da vítima 
para análise, a namorada do vo-
calista dos Rolling Stones não 



 Em cima, o edifício de apartamentos onde a estilista foi 
encontrada morta, na manhã do dia 17. L’Wren Scott e Mick 

Jagger estavam juntos desde 2001. Em baixo, a dor do cantor

A estilista tinha dívidas de 
mais de cinco milhões de euros

deixou bilhete de despedida, 
mas enviou uma mensagem 
à assistente, que a encontrou 
algumas horas depois. Noutro 
continente, Mick Jagger esta-
va longe de imaginar que, de-
pois de um dia a passear como 
qualquer turista (o músico co-
locou no Twitter uma foto sua 
numa praia magnífi ca), a noite 
marcaria o fi m forçado e trági-
co de uma relação de 13 anos. 
Foi um homem pálido e abatido 
que deixou o restaurante Coco 
e se refugiou na sua limusina. 
“Continuo a tentar perceber 
como é que o meu amor e 
melhor amiga acabou com a sua 
vida desta forma trágica. Passá-
mos juntos muitos anos maravi-
lhosos e divertimo-nos imenso. 
Ela tinha uma enorme presença 
e o seu talento era muito admi-
rado, não só por mim. Sinto-me 
tocado pelos tributos que as 
pessoas lhe estão a prestar e 
também pelas mensagens pes-
soais de apoio que tenho es-

tado a receber. Nunca a es-
quecerei”, escreveu o músico 
na página oficial dos Rolling 
Stones no Facebook. Tam-
bém incrédulos com a notícia 
da sua morte, amigos e admi-
radores tentam perceber o que 
poderá ter motivado a antiga 
manequim a cometer um ato tão 
desesperado. Segundo al-
guns, L’Wren estava mergulha-
da em dívidas. A sua empresa, 
a LS Fashion, atravessava gra-
ves problemas fi nanceiros, com 
um défi ce de quatro milhões de 
euros e uma dívida a credores no 
valor de cinco milhões. Em 
janeiro, cancelou mesmo a sua 
participação na London Fashion 
Week, alegando atraso na en-
trega da coleção. Diz-se agora 
que as verdadeiras razões para 
o cancelamento de tão impor-
tante evento na agenda de uma 
estilista foram precisamente 
as dívidas em que a marca já 
estava atolada. Dívidas que, 
segundo o MailOnline, duplica-



Em baixo, os Rolling Stones à chegada à Austrália 
no seu avião privado, horas antes da morte 

de L’Wren Scott. A banda cancelou os concertos

 “Passámos juntos muitos 
anos maravilhosos„ Mick Jagger

ram no último ano. Nos meses 
que se seguiram, a estilista terá, 
aos poucos, ‘desaparecido’ da 
Internet, deixando de colocar fo-
tos no Instagram. “Toda a gente 
se pergunta porque é que ela 
não pediu ajuda ao Mick, mas 
ela não o fez. Passou os últimos 
meses a lutar para pagar a dívida. 
Era uma situação trágica e ela 
escondeu-a de toda a gente”, 
revelou uma fonte ao Mail-
Online. Outra fonte, que pre-
feriu o anonimato, adiantou 
ao The Mirror que Jagger, cuja 
fortuna está avaliada em mais de 
200 milhões de euros, “sempre 
apoiou fi nanceiramente L’Wren”. 
L’Wren Scott, cujo nome ver-
dadeiro era Luann Bambrough, 

nasceu no Utah e adotou este 
nome artístico quando iniciou a 
sua carreira de manequim, em 
Paris. Foi por necessidade que 
começou a desenhar roupa: “Tive 
de aprender a costurar quando 
comecei a crescer, porque nada 
me servia”, explicou ao The 
Telegraph, em 2011: tinha 1,93 
metros de altura, o que parecia 
deixá-la desconfortável. L’Wren, 
que era mórmon, nunca es-
condeu as suas inseguranças: 
“Nenhuma vida é perfeita. 
A minha também não, mas acho 
que me preocupo demais”, 
disse ao The Mirror. ■

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

fotos Cordon Press, Reuters e D.R.



antena lux

Cristiano Ronaldo 
e Irina Shayk
FUTEBOLISTA SOLIDÁRIO 
E MANEQUIM PREMIADA
Na semana em que se soube que 
Cristiano Ronaldo vai pagar uma 
cirurgia, num total de 60 mil euros, 
a um bebé de 10 meses que sofre 
de displasia cortical, Irina Shayk 
recebeu um prémio pela sua beleza. 
Emocionada e orgulhosa pelo troféu 
que recebeu durante a Gala Spa, que 
decorreu em Munique, a manequim 
russa escreveu nas redes sociais: 
“Muito honrada por receber este prémio 
de beleza. Muito obrigada, Alemanha”. 

Cate 
Blanchett
A MAIS VALIOSA 

DOS ÓSCARES
A protagonista de 

“Blue Jasmine” não saiu 
vitoriosa apenas na 

categoria de Melhor 
Atriz, na última cerimónia 
de entrega dos Óscares. 
Cate Blanchett também 

fi cou com o primeiro 
lugar na lista das mais 
valiosas da gala, uma 

vez que o seu conjunto 
de vestuário e joias 
era o mais caro de 

todos os presentes. 
De acordo com a Vogue, 

o vestido Armani Privé 
coberto de lantejoulas 

e cristais Swarovski 
que a atriz usou está 

avaliado em cerca de 
72 mil euros. As joias, 

da marca Chopard, 
fi zeram o valor total 
do conjunto exibido 
por Cate chegar aos 
13 milhões de euros.

Cristina Ferreira
UMA SELFIE PARA LEMBRAR A MISSÃO SORRISO
Se funcionou nos Óscares, porque não fazer o mesmo na Missão 
Sorriso? Com o intuito de “gerar um buzz”, Cristina Ferreira e o 
Continente juntaram um grupo de caras conhecidas para uma 
selfi e. A ideia é “alertar para uma missão que só no ano passado 
conseguiu dois milhões de euros para uma causa que serve 
para minorar o sofrimento dos outros e que precisa de ajuda 
mesmo quando não estamos no Natal”, explicou Cristina Ferreira.
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Beatriz 
Jalón

VAI SER MÃE
A jornalista da 

TVI, de 36 anos, 
está grávida 

de três meses 
e meio, de um 

fi lho do também 
jornalista 
Henrique 

Machado, de 35 
anos. “Estou 

a viver a fase mais 
feliz da minha 
vida”, afi rmou 

a repórter à Lux. 
O casal começou 

a namorar no 
verão passado e 
este foi um bebé 
“muito desejado 

pelos dois”, 
disse a jornalista. 

Recorde-se 
que Beatriz 

se separou, no 
ano passado, 
de Francisco 

Almeida Leite.

Halle Berry 
e Olivier Martinez 
CASAMENTO CHEGA AO FIM 

Oito meses após terem trocado alianças, 
e cinco depois de terem sido pais de um 

rapaz, Maceo, Halle Berry, de 47 anos, 
e Olivier Martinez, de 48, separaram-se. 
O facto de não conseguirem estar muito 

tempo juntos devido aos horários de 
trabalho incompatíveis terá provocado 
o fi m da relação dos dois atores, que, 

segundo os amigos, já vivem em casas 
separadas. Halle e Olivier não surgem 

juntos desde dezembro e a atriz 
apareceu já sem aliança numa das festas 

a seguir à cerimónia dos Óscares.   

Bibá Pitta
DEVASTADA COM 
A MORTE DA MÃE 
Familiares e amigos próximos 
estiveram na igreja de Santo 
António do Estoril para prestar 
uma última homenagem a Piedade 
Viterbo Pitta, que morreu no dia 
15 de março, com 72 anos, vítima 
de doença prolongada. Acarinhada 
pelo marido, Fernando Gouveia, 
e pelos fi lhos mais velhos, Maria, 
Tomás e Salvador, Bibá Pitta 
esteve muito emocionada 
na despedida à mãe, com quem 
sempre teve uma relação muito 
cúmplice. O funeral realizou-se 
no Cemitério de Alcabideche.

Kate Winslet 
GANHA ESTRELA 
NO PASSEIO DA FAMA 
Três meses depois de ter 
sido mãe pela terceira vez, 
Kate Winslet surgiu pela 
primeira vez em público 
para receber uma estrela
no Passeio da Fama 
de Hollywood. A atriz, 
que já foi nomeada seis 
vezes para os Óscares, 
surgiu com um vestido 
preto na cerimónia, 
durante a qual confessou 
estar “muito feliz” com 
a homenagem, que premeia 
vinte anos de uma carreira 
de sucesso. “Nunca 
esquecerei este momento”, 
disse a atriz, de 38 anos, 
que, por umas horas, 
se separou do fi lho, Bear, 
fruto do seu casamento 
com Ned Rocknroll. 

Ar
qu

ivo
 L

ux

Ar
qu

ivo
 L

ux

Ar
qu

ivo
 L

ux

Ar
qu

ivo
 L

ux

Dora 
DEIXA EMPREGO EM RESTAURANTE 
DE FAST-FOOD
Algumas semanas depois de ter sido notícia
por trabalhar num restaurante da cadeia 
McDonald’s, Dora viu-se obrigada a deixar 
aquele emprego por não aguentar a pressão 
dos clientes, que a observavam “como se 
fosse animal de circo”, contou ao Correio 
da Manhã. A cantora confessou que se sentia 
“uma espécie de aberração de circo num 
lugar onde Lisboa inteira ia”, e acrescentou: 
“Fiz aquilo que qualquer mãe faz, que é lutar 
pelos seus fi lhos e pela sua sobrevivência. 
Nunca pensei que causasse tanta polémica”, 
disse ao mesmo jornal. Dora prepara-se 
agora para entrar em “Desafi o Total”, a 
nova aposta da RTP para os sábados à noite. 



Os atores marcaram presença na festa de verão LUX/TVI, em agosto passado, na qual se mostraram cúmplices 
e apaixonados, ainda que não tenham por hábito falar da sua relação, preferindo adotar uma postura mais discreta

D
iogo Amaral e Vera 
Kolodzig estão 
radiantes: os dois 
atores preparam-se 
para ser pais, pela 

primeira vez, e a Lux sabe que 
estão a viver esta fase com 
grande emoção. Preferem, no 

entanto, manter a novidade en-
tre a família e os amigos mais 
próximos, já que a atriz ainda 
não completou os três meses 
de gestação. Por essa razão, 
deixou de participar no “Vale 
Tudo”, da SIC, há duas sema-
nas, precisamente para evitar 

os esforços físicos que o progra-
ma exige. De acordo com uma 
fonte próxima da atriz, a gravi-
dez “está a correr muito bem”. 
“Tenho muita vontade de 
ser pai, e espero ser um pai es-
petacular”, admitiu Diogo, em 
novembro, à Lux. O desejo do 

ator, de 32 anos, não é recente: 
por várias vezes admitiu gostar 
de crianças, sobretudo porque 
a sua mãe tem um infantário, 
e chegou a revelar que gostaria 
de ter “uma família numerosa”: 
“Não tenho dinheiro para isso”, 
ressalvou na mesma entrevista, 

Juntos há cerca de quatro anos, com uma breve separação 
pelo meio, os atores esperam o seu primeiro fi lho

DIOGO AMARAL e VERA KOLODZIG vão ser pais

A atriz está grávida de quase três meses, e tudo tem corrido 
dentro da normalidade neste início de gestação



no ano passado. Ainda assim, 
explicou que não teme as mu-
danças na rotina que um fi lho 
lhe pode trazer: “Acho que se 
consegue fazer tudo na mes-
ma.” Diogo, que interpreta 
atualmente a personagem de 
Pedro na telenovela “Belmon-
te”, da TVI, e Vera Kolodzig, de 
28 anos, começaram a namorar 
quando fi zeram par romântico 
em “Espírito Indomável”, há 
cerca de quatro anos. Em outu-
bro de 2012, dois anos depois, 
confi rmaram ter-se separado, 
mas o afastamento durou pouco 
tempo: meses depois, eram vis-
tos novamente juntos. “Eu e a 
Vera damo-nos muito bem. 
Completamo-nos”, comentou 
o ator na mesma entrevista. 
Um dos gostos que partilham 
é viajar. Juntos criaram, inclu-
sivamente, o blog yellow jump.
blogspot.com, no qual relatam 

 O casal está a viver 
de forma intensa esta 
novidade. A Lux sabe 

que o ator, de 32 anos, tem 
acompanhado a namorada, 
de 28, em todos os exames 

e consultas médicas 
próprios da gestação 

 “Tenho muita 
vontade de ser 
pai, e espero 
ser um pai 

espetacular. 
Gostava de ter 

uma família 
numerosa„ 

Diogo Amaral 
à Lux, em novembro 

de 2013

 “Eu e a Vera 
completamo-

-nos„ 
Diogo Amaral à Lux, 

em novembro de 2013



as suas aventuras pelo mundo. 
Só no ano passado, percorre-
ram, durante cerca de três me-
ses, Moçambique, Madagáscar 
e a África do Sul. Já no início 
deste ano, foram a Marrocos: 
“Gostamos do mesmo registo 
de viagens, de nos perdermos 
nos sítios e de conhecer pes-
soas”, revelou o ator, que já 
disse diversas vezes não acre-
ditar no juramento do matri-
mónio: “A Vera tem a mesma 
opinião. Se calhar, por isso é 
que nos entendemos, mas eu 
adoro fazer as vontades e fazer 
as pessoas felizes. Portanto, se 

fosse uma vontade gigantesca 
dela, lá ia eu mascarar-me de 
‘pinguim’ e siga!”, disse ainda 
à Lux, em novembro passado, 
admitindo ser “um estúpido de 
um romântico” com vontade de 
“fazer uma festa grande, só para 
celebrar o amor”. Antes, terão 
outro motivo para celebrar: o 
nascimento do fi lho, cujo sexo 
ainda é desconhecido, previsto 
para fi nal de setembro ou início 
de outubro. A Lux tentou, sem 
sucesso, obter uma reação do 
casal. ■

Os atores são ambos apaixonados por viagens, e têm 
um blog no qual vão registando as suas aventuras. Até 

agora, as mais entusiasmantes foram na Ásia e em África

 “Sou um estúpido de um romântico. 
Um dia, gostaria de fazer uma 
festa só para celebrar o amor„ 

Diogo Amaral à Lux, em novembro de 2013

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



SOFIA RIBEIRO acarinhada 
pelo namorado, RÚBEN DA CRUZ, na sua 
estreia em teatro com “Boeing Boeing”

 “Muitas vezes estudamos 
o texto juntos„ Rúben da Cruz

Em cima, Rúben da Cruz a aplaudir Sofi a Ribeiro, que interpreta 
uma ‘aeromoça’ ao lado de Luís Esparteiro, e Teresa Guilherme. 

À esquerda, Iva Domingues com Cláudia Vieira



 À esquerda, Vanda Correia
 e Luís Esparteiro. Em cima, 

Astrid Werdnig e Paulo Pires. 
À direita, Sofi a Ribeiro 

com Rúben da Cruz. 
Em baixo, Marco Delgado

 “É uma 
comédia 

levezinha. 
As pessoas 
riram-se. 

Saíram bem- 
-dispostas. 
O propósito 
foi atingido„ 

Luís Esparteiro

E
ra a terceira vez que 
Rúben da Cruz assis-
tia à peça “Boeing 
Boeing”, na qual So-
fi a Ribeiro interpreta 

uma assistente de bordo brasilei-
ra. “Gostei mesmo e estou mui-
to orgulhoso porque, para mim, 
foi o melhor dia dela”, disse o 
namorado da atriz, que já tinha 
ido a dois ensaios do espetáculo,
que estreou no passado dia 
12, no Teatro da Trindade, 
em Lisboa. Mas nem a pre-
sença do namorado tranqui-
lizou Sofi a Ribeiro, que pisou 
um palco pela primeira vez. 

“Estava muito nervosa. Era a 
minha estreia nestas andanças 
e há uma descarga de adrenali-
na brutal. Quem estava lá à fren-
te bem viu as minhas pernas a 
tremer. Mas estou muito feliz 
com esta personagem e com 
este elenco”, partilhou, expli-
cando que costuma ter a ajuda 
do namorado quando tem 
de decorar texto, sobretudo 
para televisão. “Muitas vezes 
acabo por ajudar e estudamos 
muito juntos”, admitiu o em-
presário. No palco, Luís Espar-
teiro interpreta um galã que 
está noivo de três assistentes 



 Em cima, um momento 
de carinho entre Sofi a Ribeiro 
e o namorado. À direita, Mário 
Redondo com Melânia Gomes, 

e Elsa Galvão. Em baixo, 
Patrícia Tavares com o marido, 

Pedro Iglésias, e a fi lha, 
Carolina, e João Didelet

 “Estava muito 
nervosa. Mas estou 

muito feliz com 
esta personagem 

e com este elenco„ 
Sofi a Ribeiro

de bordo. As outras são inter-
pretadas por Melânia Gomes 
(uma italiana) e Patrícia Tavares 
(uma alemã). “Estou feliz. Eu 
tenho muito medo do teatro, 
mas também é o que me dá 
mais vida”, disse Patrícia Tavares, 
que tinha na plateia a fi lha e o 
marido: “Esta relação entre eles 
é um descanso. É um equilíbrio, 
há uma harmonia porreira e 
simpática, graças a Deus”, rego-
zijou-se, em relação à cumplici-
dade que Carolina, de 11 anos, 
tem com o padrasto. ■

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



Miguel Relvas e Marta Sousa casaram-se em outubro 
de 2013. Em maio, serão pais de uma menina. 

O ex-ministro já é pai de Filipa, de 22 anos, de um 
anterior casamento. O casal divertiu-se na estreia da peça 

“Boeing Boeing”, no Teatro da Trindade, em Lisboa

C
asados desde outubro de 
2013, Marta Sousa, de 36 
anos, e Miguel Relvas, 

de 52, preparam-se para ser 
pais de uma menina, que deverá 
nascer em maio. Feliz com o 
momento que está a viver, o 
casal divertiu-se numa ida a 
dois ao teatro. O novo líder do 
Conselho Nacional do PSD e 
a mulher marcaram presença 
na estreia da peça “Boeing 
Boeing”, uma produção da 
Yellow Star Company, no Teatro 

da Trindade, no Bairro Alto, em 
Lisboa. Despercebida não pas-
sou a elegância de Marta, grávi-
da de sete meses. “A gravidez 
está a correr lindamente. Não 
tenho tido muitos enjoos. Está 
a ser uma gravidez muito tran-
quila”, disse, sorridente, à Lux. 
Recorde-se que Miguel Relvas, 
ex-ministro dos Assuntos Parla-
mentares, já é pai de Filipa, de 
22 anos, fruto do seu primeiro 
casamento. ■

MIGUEL RELVAS diverte-se no 
teatro com a mulher, MARTA 

SOUSA, grávida de sete meses

“A gravidez está a 
correr lindamente„ 

Marta Sousa

fotos Tiago Frazão



Jackpot do Euromilhões 
sai outra vez em Inglaterra: 

NEIL TROTTER e NICKY OTTAWAY 
ganharam 128 milhões de euros 

 O mecânico, de 41 anos, vai 
oferecer um pónei à fi lha, de 10

 “Sempre pensei 
que ia ganhar, e tive 

um feeling toda 
a semana„ Neil Trotter

Nicky e Neil estão juntos há oito anos. O mecânico 
tem uma fi lha, de 10 anos, fruto de um casamento anterior. 

Quando confi rmou que era o vencedor do Euromilhões, 
o casal celebrou com duas garrafas de cerveja e passou 

a noite a fazer planos para a nova vida



“A
manhã, a esta 
hora, serei mi-
lionário”, disse 
Neil Trotter, me-
cânico de pro-

fissão, aos colegas e ao pai, 
depois de ter apostado 11 euros 
no Euromilhões. Se foi a brincar 
ou com sentido premonitório, 
a verdade é que este britânico, 
de 41 anos, é o novo ‘euromilio-
nário’: os números 6, 24, 25, 27 
e 30 e as estrelas 5 e 9 foram 
a chave vencedora de 128 
milhões de euros. Neil e a 
namorada, Nicky Ottaway, pas-
saram a ocupar a 745.ª posi-
ção no ranking das pessoas 
mais ricas do Reino Unido, 
ultrapassando fortunas como as 
de George Michael ou David 
Bowie. Na sexta-feira passada, 
Neil não queria acreditar quando 
conferiu o talão: “Disse à Nicky: 
‘Consegui, ganhei a lotaria!’“ 
Ela disse-me para me calar e 
parar de ser idiota”, conta, 
divertido, o novo milionário. 
Quando a antiga contabilista 
percebeu que era verdade, 
começou aos gritos. A seguir, 
beberam cerveja enquanto 

sonhavam com a nova vida que 
aí vem. Juntos há oito anos, 
Nicky e Neil pretendem comprar 
uma mansão, e o antigo mecâ-
nico já prometeu à fi lha, de 10 
anos, fruto de um anterior casa-
mento, que lhe vai oferecer um 
pónei, mas não a vai inscrever 
numa escola privada. Apaixona-
do por carros, Neil Trotter, que 
já deixou de trabalhar na ofi cina, 
vai desfazer-se do seu antigo Ford 
Focus e comprar uma frota de 
carros de luxo, incluindo um 
McLaren, “assim que tiver um 
espaço para os estacionar”. 
A prioridade do novo casal de 
milionários britânicos é com-
prar uma casa com uma grande 
garagem e estábulos: “A minha 
mulher adora cavalos e quero 
comprar-lhe um ou dois”, disse 
Neil. Nicky, que trabalhava como 
assistente de contabilidade, 
despediu-se do seu emprego 
meia hora antes da conferên-
cia de imprensa em que posou 
ao lado do companheiro com 
o cheque gigante: 108 milhões 
de libras. ■

texto Evelise Moutinho (evelisemoutinho@lux.
masemba.com) fotos Rex Features

Neil era mecânico e piloto amador. Nicky era contabilista. 
Nos planos do casal está a aquisição de uma casa com 
uma enorme garagem para as ‘máquinas’ que querem 

comprar, e um estábulo para os cavalos

 “Disse à Nicky 
que tinha 

ganho, mas 
ela não 

acreditou: 
disse-me 

para parar 
de ser idiota„ 

Neil Trotter



NICETTE BRUNO inconsolável 
com a morte do marido, 

PAULO GOULART, vítima de cancro

 “O nosso amor 
é eterno. Estaremos 
juntos para sempre„ 

Em baixo, Nicette Bruno amparada pelas fi lhas, Beth Goulart 
e Bárbara Bruno, no último adeus ao ator. Paulo Goulart 

lutou contra um cancro do pulmão durante dois anos

D
espedir-se de Paulo Gou-
lart, com quem estava 
casada há 60 anos, tem 

sido extremamente difícil para 
Nicette Bruno. O ator brasileiro 
morreu no dia 13 de março, 
vítima de cancro do pulmão, 
aos 81 anos. “Foi um fi nal do-
lorido, mas foi uma passagem 
muito em paz, com muito amor, 
com todos os fi lhos e netos ao 

lado dele. Eu de mãos dadas 
com ele, porque o nosso amor 
é eterno. Vamos ter este mo-
mento de separação, mas esta-
remos juntos sempre. É muito 
difícil para mim, neste momen-
to, falar alguma coisa, porque a 
emoção é muito grande e forte. 
A dor é grande”, disse a atriz, 
muito emocionada, à imprensa 
brasileira, no Hospital de São 

José, em São Paulo, logo após 
o anúncio da morte do marido. 
Ao lado de Nicette, neste mo-
mento difícil, estavam os fi lhos, 
Paulo Goulart Filho, Bárbara 
Bruno e Beth Goulart, a qual 
agradeceu o apoio “a todos os 
amigos, conhecidos e desco-
nhecidos”. A perda do ator dei-
xou o Brasil de luto, até porque 
Paulo e Nicette eram um dos 

casais mais acarinhados pelo 
público, por manterem sólido 
um amor de tantos anos. O en-
terro do ator aconteceu no dia 
20 de março, perante fami-
liares, amigos e centenas de 
admiradores. Os muitos fãs do 
casal aplaudiram Nicette Bruno, 
enquanto a família se abraçou 
em silêncio. ■

fotos Ag News e Arquivo Lux



panorama

Baguete portuguesa conquista o Eliseu 
Pela segunda vez, a padaria do português António Teixeira 
venceu o prémio de Melhor Baguete de Paris. Em França, 
desde os seis anos de idade, conseguiu arrecadar o prémio 
em 1998. Catorze anos depois, o seu espaço (Aux Délices 
du Palais, localizado no Boulevard Brune) volta a receber 
o prémio, atribuído por um júri de 15 pessoas. Desta vez, 
porém, foi o seu fi lho Anthony Teixeira, de 24 anos, 
que participou na competição. Uma das recompensas é 
passar a fornecer baguetes ao Eliseu, o palácio presidencial. 
A disputa ocorreu entre 187 participantes, sendo que todos 
teriam de respeitar certas regras, como as dimensões e o limite
de 18 gramas de sal por cada quilo de farinha. Para António, 
esta vitória veio provar que a primeira não se deveu “à sorte”.

Cientistas detetam sinais 
da expansão do Universo
Um grupo de astrónomos norte-americanos 

anunciou ter detetado, pela primeira vez, 
ondas gravitacionais que provam a teoria 

da expansão infl acionária do Universo. 
Para explicar as características do Cosmos 
atual, é necessário que, imediatamente a 

seguir ao Big Bang (a explosão que criou o 
espaço e o tempo, há 13,7 mil milhões de 
anos), tenha havido uma fase de expansão 
ultra-acelerada do Universo. Embora todos 
os dados confi rmassem a teoria, até agora 

não tinha sido possível detetar, diretamente, 
a ‘cicatriz’ deixada por esse fenómeno 
infl acionário. Foi o que aconteceu esta 

semana. Para o cientista Alan Guth, 
a descoberta é digna de um Prémio Nobel.    

Tal mãe, tal fi lha
“Mãe, tira-me uma fotografi a”, gritava 
a pequena Mini, de 4 anos, enquanto 
estava de cabeça para baixo. “Deixa ver 
como fi cou”... “Oh, não, mãe! Vamos ter 
de repetir, porque não estou a sorrir.”
A fi lha da professora de ioga Laura Kasperzak, 
do estado norte-americano de Nova Jersey, 
nasceu para as câmaras, como a própria 
explicou ao blog Baby Center, e adora 
aprender com a mãe as mais variadas 
posições do ioga. Laura viu nisso uma 
possibilidade de criar uma ligação mais 
próxima com a fi lha: passou a registar 
os momentos e, hoje, é bastante popular 
no Instagram, com cerca de 770 mil 
seguidores. A cofundadora do Two Fit Moms 
começou a praticar ioga depois de ter dado 
à luz, de parto natural, as suas duas fi lhas. 
Queria recuperar a sua boa forma física, 
e diz que o conseguiu através de uma 
combinação de ioga e exercícios de cardio. 

D.
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“Toda a Gente Me Diz Isso”DESTAQUES TV

“DÉJÀ VU”
FOX MOVIES, quinta-feira, 
20, 21h15
Um déjà vu guia o agente Doug 
Carlin para uma investigação 
que o conduz a um crime 
devastador. Destacado para 
recolher provas após o reben-
tamento de uma bomba que 
gera uma explosão catastró-
fi ca num ferry, Carlin está 
prestes a descobrir que aquilo 
que muitos acreditam estar 
somente nas suas cabeças é, 
de facto, algo muito mais po-
deroso. Realizado por Tony 
Scott, o fi lme é protagoniza-
do por Denzel Washington.

“FRINGE”
RTP2, sexta-feira, 21, 22h30
A equipa Fringe encontra-se 
com um grupo de humanos 
que se refugiaram na fl oresta 
e procuram preservar a histó-
ria da humanidade da melhor 
maneira que conseguirem. 
Um drama centrado numa 
agente do FBI que é forçada 
a trabalhar com um cientista 
internado com uma doen-
ça mental. Dos criadores 
de “Lost”, a série explora a 
ténue linha que separa a 
fi cção e a realidade.

“DESAFIO TOTAL”
RTP1, sábado, 
22, 22h15
O novo programa 
de sábado à noite 

da RTP1 vai desafiar oito 
celebridades a aprenderem 
talentos. Apresentado por Síl-
via Alberto e Marco Horácio, 
mostrará caras conhecidas a 
fazer magia, cuspir fogo ou 
dançar breakdance. Dora e 
Jorge Cadete são alguns dos 
concorrentes que prometem 
trazer boa disposição.

“AEON FLUX”
TVI, sábado, 22, 00h30
No ano de 2400, uma gra-
ve epidemia dizima quase 
toda a população da Terra, 
na qual sobrevive apenas 

uma cidade. Aeon Flux é o 
nome de uma agente secreta 
incumbida de matar o che-
fe do governo dessa cidade. 
A descoberta de um segredo 
leva-a a colocar em causa a 
missão. Filme realizado por 
Karyn Kusama, com Charlize 
Theron no papel principal.

“THE PAPERBOY – 
UM RAPAZ DO SUL”
TVCINE1, domingo, 23, 
23h30
Quando o repórter Ward 
Jansen regressa à sua cidade 
natal para investigar um caso, 
recruta o seu irmão como 
motorista. O motivo da pre-
sença de Ward na cidade 
é Charlotte Bless, que tem 
por hábito corresponder-se 
com prisioneiros no corre-
dor da morte e o convence 
da inocência de Hillary van 
Wetter. Realizado por Lee 
Daniels, conta com Zac Efron 
e Nicole Kidman nos papéis 
principais.

“CSI LAS VEGAS”
SIC, segunda-feira, 24, 
00h45
Jason McCann revela a Nick 
que ele corre perigo de vida. 
Langston trava uma batalha 
de nervos com o assassino 
Nate Haskell. Um especialis-
ta em explosivos consegue 
desarmar uma bomba que 
estava instalada na casa de 
Nick. Quando ele acompanha 
os agentes a um armazém 
armadilhado, é Kip que tem 
de mostrar o que vale.

D.
R.

Viver numa casa da árvore, 
bem no centro da cidade
O projeto é arrojado e, por isso, tem atraído muita atenção. 
Chama-se The White Tree (A Árvore Branca) e é um prédio 
com 17 andares a ser construído a partir do próximo ano, 
na cidade de Montpellier, em França, com a particularidade 
de a sua arquitetura se assemelhar a uma árvore. As varandas 
prolongam os apartamentos, dando a ideia de ramos que 
saem do tronco principal. As suas dimensões convidam ainda 
à colocação de vegetação, criando um jardim vertical. 
Ao todo, o edifício terá 120 apartamentos, mais escritórios, 
um restaurante com vista panorânica e uma galeria de arte.

D.
R.
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RITA PEREIRA 
COMEMORA 
32.º ANIVERSÁRIO
A atriz partilhou 
o momento de soprar 
as velas com os seus 
fãs no Facebook.

MENINA DE 4 ANOS 
A FAZER IOGA 
COM A MÃE CAUSA 
FUROR NA INTERNET
As incríveis fotos 
da instrutora com Mini, 
de apenas 4 anos. 

TONY CARREIRA 
PARTILHA FOTOS 
DAS FÉRIAS NA NEVE
O cantor fez miniférias 
na Serra Nevada, 
em Espanha, para 
esquiar com a família.

WILLIAM E KATE: 
“UM FILHO 
É SUFICIENTE, 
POR AGORA”
O casal presidiu 
à cerimónia militar 
do Dia de São Patrício.

“MÃE FITNESS” FAZ 
NOVA PROVOCAÇÃO 
E RESPONDE
ÀS CRÍTICAS
Norte-americana 
iniciou movimento 
No Excuse Moms. 

VÍDEOS MAIS VISTOS EM LUX.PT
Uma campanha de apoio aos pais de portadores de 
síndroma de Down. A bizarra vida das ‘gémeas bisturi’, 
‘viciadas’ em cirurgias plásticas. O casal que deixou 
a vida na cidade para viver o sonho de ‘amor e uma 
cabana’. A surpresa dos amigos e familiares a Gerdi, 
que luta contra um cancro. O projeto que desafi ou 
vários desconhecidos a darem ‘o primeiro beijo’. Justin 
Bieber e Selena Gomez ao estilo de “Dirty Dancing”.

VOTAÇÕES 
ONLINE
Todas as 
semanas, 
participe 
nas eleições 
de beleza 
e elegância 
ou responda 
a inquéritos 
sobre temas 
que marcam 
a atualidade. 
Veja, compare 
e comente 
as suas escolhas 
e preferências 
através 
do seu registo 
no Facebook.

O ALMOÇO DOS 
VENCEDORES DAS 
PERSONALIDADES 
MASCULINAS LUX 
Reportagem 
completa, em vídeo, 
do animado almoço 
com os homens 
que se distinguiram 
no ano de 2013.



A 
fragrância de Cristina Ferrei-
ra está em desenvolvimento, 
e em breve estará disponível 
um pouco por todo o mundo. 
Antes disso, a apresentadora 

aventurou-se noutra área, a do calçado, e 
lançou, no passado dia 13, no Hotel Altis 
Belém, em Lisboa, a sua linha de sapatos 
femininos da Hush Puppies. “Fiquei muito 
feliz com o convite, e tenho muito orgulho 
que seja tudo feito em Portugal”, afi rmou a 
estrela da TVI, que convidou várias fi guras 
da televisão, também dos canais concor-
rentes, para apresentarem os sapatos que 
criou. Ao todo, são oito modelos, sendo 
que um deles existe em cores diferentes e 
com acessórios que o podem transformar. 
“Os meus momentos de criatividade são 
quando vou a conduzir da TVI para casa… 
ou mesmo logo às sete da manhã, quan-
do estou a ir para o trabalho”, revelou. 
Neste caso, os seus principais critérios 

CRISTINA FERREIRA convida 
fi guras da televisão para o lançamento 

da sua linha de calçado

 “Compro sapatos caros, 
mas não tenho mais 

de cem pares em casa„ 

Em baixo, Cristina com o símbolo da Hush Puppies e a Minnie, que inspirou 
alguns modelos da sua linha, na qual também há carteiras. Os preços 

dos sapatos oscilam entre €145 e €229. As carteiras podem chegar a €290



foram a qualidade, o conforto e a estética: 
“Na minha vida profi ssional, uso sapatos 
com saltos muito altos e brilhantes, com 
pormenores. No entanto, hoje em dia, fora 
da televisão, uso cada vez mais sapatos
rasos”, referiu. É precisamente para os 
compromissos profi ssionais, explicou, 
que acaba por investir em calçado de 
qualidade superior, e naturalmente mais 
dispendioso: “Compro sapatos caros, mas 
sou, de facto, muito poupada”, explicou, 
salientando: “Não tenho coleções acima 
dos cem pares lá em casa.” O calçado e 
os penteados são, desde sempre, as suas 
paixões: “O Goucha já perguntou porque 
é que não faço uma linha para homem. Ele 
não gostava muito de sapatos. Fui eu que 
lhe passei isso, e começou a ganhar gosto. 
Hoje em dia, é exigente, ao ponto de ter 
o seu sapatinho com Swarovski…” ■

Em cima, a também diretora 
da TVI, à beira Tejo, acompanhada 

pelas amigas Iva Domingues, 
Mónica Jardim, Rita Ferro 

Rodrigues, da SIC, Tânia Ribas 
de Oliveira, da RTP, e Isabel Silva

 “O Goucha já 
perguntou porque 

é que não faço uma 
linha para homem„

 “Tenho muito orgulho 
que seja tudo feito 

em Portugal„texto Vanessa Barros Cruz (vanessacruz@lux.masemba.com) 
fotos João Cabral



Família e amigos despedem-se 
de JOSÉ MEDEIROS FERREIRA, que 

morreu vítima de doença prolongada

“Era um homem 
de uma vasta cultura, 

de uma inteligência rara, 
um príncipe das palavras„

António José Seguro

F
oi com grande pesar 
que famil iares e 
muitos amigos se 
despediram de José 
Medeiros Ferreira, que 

morreu no dia 18 de março, aos 
72 anos, vítima de doença 

prolongada. O velório do 
político e professor univer-
sitário decorreu no Palácio 
Galveias, em Lisboa, e con-
tou com a presença de várias 
figuras ilustres da socieda-
de portuguesa. “Todos nós 

admirávamos o Dr. Medeiros 
Ferreira. Era um homem de uma 
vasta cultura, de uma inteligên-
cia rara, um príncipe das pa-
lavras”, referiu António José 
Seguro sobre o antigo ministro 
dos Negócios Estrangeiros. 

“Era um homem frontal, que 
dizia o que pensava em todas 
as circunstâncias, não se im-
portando se isso incomodava 
este ou aquele. O país deve-lhe 
muito”, concluiu o líder do PS. 
Muito triste surgiu Jorge Sam-

Em cima, uma foto de arquivo de José Medeiros 
Ferreira, e a sua mulher, Maria Emília Santos. À direita, 

o fi lho, Miguel, Manuel Alegre com a mulher, Mafalda 
Durão Ferreira, e António José Seguro



Em cima, Leonor Beleza, 
Mário Soares, Jorge Sampaio, 

Inês de Medeiros, 
e José Loureiro dos Santos 
com José Pacheco Pereira. 

À direita, Joana Amaral 
Dias e Maria Elisa

paio, que não poupou palavras 
de homenagem a Medeiros Fer-
reira: “Recordo-o não apenas 
como um amigo de 50 anos, mas 
como uma fi gura de prestígio, 
intelectual, professor, exilado 
político, sempre com muita

 “Era um pensador político. 
Uma grande fi gura 

da democracia„ Manuel Alegre



Em cima, Paulo Magalhães com Constança Cunha e Sá, António de Almeida Santos, 
Jaime Gama, e Teresa Leal Coelho com Marco António Costa. 

Em baixo, João Mota Amaral, Teresa Patrício Gouveia e Jaime Nogueira Pinto

 “Era um homem independente. Pensava por si 
próprio, decidia por si próprio„ José Pacheco Pereira

coragem e determinação.” 
A amizade também foi um dos 
valores evocados por Maria Eli-
sa quando se referiu ao antigo 
político: “Era um homem de 
uma enorme cultura, mas, aci-
ma de tudo, era uma pessoa de 
espírito totalmente independen-
te. Sobretudo, cultivava como 
poucas pessoas a amizade. Pelo 
que, para além da mulher, do fi -
lho e dos netos, que ele adora-
va, vai fazer falta a muitos ami-
gos. Vai-me fazer muita falta.” 
Com o mesmo sentimento, 
recordou-o também outro 
ex-Presidente da República, 
Mário Soares: “Fui um grande 
amigo dele e considero que foi 
um homem excecional sob to-
dos os aspetos. Um homem de 
inteligência, de coragem, de 
valores, um grande camarada, 
um grande socialista, uma gran-
de fi gura.” ■

texto Vasco Pereira (vascopereira@lux.masemba.com) 
fotos João Cabral



7 dias 

Marisa Cruz abriu 
uma cafetaria. Ter-
minado o progra-
ma “Não Há Bela 
Sem João”, com a 
saída de João Paulo 
Rodrigues para as 
manhãs da SIC, 
a apresentadora 

decidiu dedicar-se à restauração e inau-
gurou o M Lounge, na zona industrial do 
Porto, um espaço que serve refeições 
saudáveis e caseiras a preços acessíveis. 
Marisa é a responsável pela autoria dos 
pratos e promete dar asas à imaginação. 
É uma nova aventura na área dos negó-
cios para a apresentadora da TVI, que já 
teve uma loja de roupa em Matosinhos, 
mas foi obrigada a fechá-la em 2012 por 
falta de viabilidade económica. 

Marisa Liz  está 
grávida. A vocalis-
ta dos Amor Electro 
e o companheiro 
de longa data, Tia-
go Pais Dias, espe-
ram o segundo fi lho. 
O sexo do bebé, 
cujo nascimento está 

previsto para o fi m do verão, ainda não é 
conhecido. O casal, que já é pai de Beatriz, 
de 6 anos, está radiante com o fi lho que 
vem a caminho, e que foi muito desejado. 
Aos 31 anos, Marisa Liz goza a gravidez, 
ao mesmo tempo que tem em mãos o 
desafi o de ser membro do júri do progra-
ma “The Voice Portugal”, na RTP1.

Sofia Escobar já 
foi mãe. O primeiro 
filho da atriz e do 
ator Gonzalo Ramos 
nasceu em Madrid e 
encheu de felicida-
de a família. “Muito 
feliz por anunciar o 
nascimento do nosso 

pequeno Gabriel, que se juntou ao nosso 
mundo dia 6 de março às 16h35. Tudo correu 
lindamente. Foi sem dúvida o melhor dia 
das nossas vidas e estamos os três 
radiantes!”, escreveu Sofi a na sua pági-
na do Facebook, cinco dias depois de ter 
sido mãe. Na mesma altura, a atriz parti-
lhou com os fãs e amigos uma fotografi a 
onde se via o pé de Gabriel. Recorde-se 
que Sofi a Escobar e Gonzalo Ramos se 
casaram em setembro do ano passado, 
em Guimarães. 

Lindsay Lohan reve-
lou uma lista dos ho-
mens com quem já 
dormiu. A lista, feita 
para impressionar as 
amigas numa saída à 
noite, fi cou esque-
cida num hotel de 
Beverly Hills e, de 

acordo com a Hollywood Gossip, não 
tardou muito a ser revelada à comuni-
cação social. Justin Timberlake, James 
Franco, Zac Efron, Colin Farrell, Heath 
Ledger, Adam Levine e Joaquin Phoenix 
são algumas das celebridades com quem 
Lindsay se envolveu nos últimos anos, 
e que agora veem o seu nome exposto 
desta forma caricata. Para além dos aman-
tes famosos, há muitos anónimos numa 
lista que tem mais de trinta nomes.      

Rei Abdullah da 
Arábia Saudita é acu-
sado de ter as quatro 
fi lhas reféns no palá-
cio real de Jeddah. 
A denúncia foi fei-
ta por Sahar, de 42 
anos, e Jawaher, de 
38, numa entrevista 

a um colaborador do Sunday Times de 
Londres e a um jornal libanês, na qual 
referem que, para além delas, também as 
irmãs Maha, de 41 anos, e Hala, de 39, 
estão na mesma situação. As fi lhas do rei 
contam que só podem sair de casa com 
autorização de um familiar masculino e sob 
um apertado esquema de segurança. 
A acusação foi reforçada com o apelo da 
mãe das princesas à intervenção do Alto 
Comissariado das Nações Unidas para os 
Direitos Humanos. 

Jaime de Marichalar
 chora a morte da 

mãe. A condessa 
viúva de Ripalda, 
Concepción Saez 
de Tejada, morreu 
dia 13 de março no 
Hospital de La Paz, 
em Madrid, onde 

tinha dado entrada alguns dias antes, 
vítima de um acidente vascular cerebral. 
O funeral da mãe do ex-marido da infanta 
Elena de Espanha, que tinha 85 anos, reali-
zou-se em Soría, na capela dos Clementes 
da Igreja de Santo Domingo, onde se en-
contravam já os restos mortais do marido, 
o conde de Ripalda. Num dos momentos 
mais dolorosos da sua vida, Jaime de 
Marichalar recebeu o carinho da ex-mu-
lher e de outros membros da família real 
espanhola, como a princesa Letizia e a 
rainha Sofi a. 

Charlie Sheen quer 
pedir em tribunal a 
redução da pensão 
que paga à ex-mu-
lher. O ator, de 48 
anos, pretende pa-
gar menos do que os 
66 mil euros que en-
trega mensalmente 

a Denise Richards como pensão de ali-
mentos. Sheen pretende também que a 
ex-mulher abandone a propriedade onde 
vive atualmente com as fi lhas do casal, Sam, 
de 10 anos, e Lola, de 8, em Los Angeles. 
Uma fonte próxima do ator garante que 
Denise não deixa Charlie ver as fi lhas com 
a regularidade que este gostaria e acha 
ridículo o ator continuar a pagar tão ele-
vada quantia.

Cressida Bonas 
soube recentemen-
te o resultado da 
autópsia feita ao 
padrasto, encontra-
do morto em sua 
casa no início deste 
ano. Os testes toxi-
cológicos revelaram 

que Christopher Shaw, de 76 anos, mor-
reu com uma overdose de comprimidos, 
pondo fi m à agonia da família, que passou 
várias semanas sem saber o que tinha 
provocado a morte do banqueiro, que 
viveu seis anos com a mãe de Cressida, 
Mary Gaye Curzon. Na altura, os amigos 
de Shaw acreditavam que o banqueiro, 
que há dois anos tinha descoberto uma 
doença grave nos rins, poderia ter come-
tido suicídio, uma suspeita que os resul-
tados da autópsia vieram reforçar.

Boris Becker viu a 
sua magnífi ca villa 
espanhola confis-
cada pelo tribunal. 
O ex-tenista, de 46 
anos, perdeu uma 
ação judicial por 
causa de uma dívi-
da de cerca de 407 

mil euros a um construtor por serviços de 
carpintaria, canalizações e construção de 
um campo de basquetebol. As autoridades 
penhoraram-lhe a casa de férias de nove 
quartos, situada na ilha de Maiorca, que 
foi comprada em 1997, e que agora vai 
ser leiloada por mais de sete milhões de 
euros. Em 2012, Becker esteve para perder 
a villa noutra disputa em tribunal, por causa 
de uma dívida a um jardineiro local. 





look baile de solidariedade da liga rainha   

fotos Álvaro C. Pereira
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O 
primeiro livro de dicas e 
receitas de Ana Bravo, intitulado 
“A Dieta Viva!”, foi apresentado 
no El Corte Inglés Gaia – Porto, 
na presença de familiares e mui-

tos amigos. A nutricionista, de 32 anos, co-
labora no “Queridas Manhãs”, da SIC, e no 

“Porto Alive!”, do Porto Canal, no qual ini-
ciou recentemente o seu próprio programa, 
“Saúde no Tacho”. Além disso, criou há 
dois meses uma página no Facebook, “Ana 
Bravo – Nutrição com Coração”, que já 
tem perto de 43 mil seguidores. “Este é 
o meu livro. Meu, do princípio ao fi m! Fui 

eu que o escrevi, tem tudo aquilo em que 
acredito”, revelou à Lux. “A alimentação 
em que acredito está completamente a nu 
neste livro, todos os princípios de nutrição 
e de alimentação, incluindo aqueles que 
suscitam alguma polémica. Parto da ‘dieta 
do Paleolítico’, uma dieta o mais natural 

ANA BRAVO reúne 
família e amigos 
no lançamento 

de “A Dieta Viva!” 

“A alimentação 
em que 

acredito está 
completamente 

a nu neste 
livro„ Ana Bravo

À esquerda, Ana Bravo, 
de 32 anos, com Júlio Magalhães, 

que apresentou o livro. 
À direita, Maria Cerqueira Gomes. 

Em baixo, Carla Ascenção



texto Rodrigo Ferreira  fotos Álvaro C. Pereira

Em cima, Ana Bravo, que dirige 
a clínica Saudarte, no Porto, com 
a irmã, Marta, a mãe, Fátima, e a 

sobrinha, Matilde, de 2 anos

possível, e com muito poucos alimentos pro-
cessados ou industrializados”, explicou. Foram 
vários os colegas do Porto Canal que fi zeram 
questão de estar presentes. “O que começou 
por uma simples consulta virou rapidamente 
uma amizade. A Ana tem feito um grande 
trabalho e já tem uma grande comunidade 

de seguidores”, disse Maria Cerqueira Gomes. 
Por seu turno, na apresentação da autora, Júlio 
Magalhães revelou um episódio divertido: 
“Desisti logo à primeira! Pedi um plano de dieta 
à Ana. Obrigava-me a comer iogurtes com 
sementes todos os dias! Durou três dias...” ■

“ Pedi um plano 
de dieta à Ana. 
Obrigava-me 

a comer iogurtes 
com sementes 
todos os dias!„ 

Júlio Magalhães

 “O que começou 
por uma simples 

consulta tornou-se 
rapidamente 

uma amizade„
Maria Cerqueira Gomes





L
onge de uma beleza estereotipada,
Sónia Balacó sempre sobressaiu. 
Em criança, como ela própria con-
ta, por ter “um aspeto estranho”,  
por ser “muito alta e muito magra”. 

Sendo portuguesa de gema, foge à típica 
portuguesa, e talvez por isso seja quase 
sempre chamada para castings para fazer 
de estrangeira. Numa viagem a Barcelona, 
a convite da Seat, onde assistiu ao lança-
mento do novo Seat Mii By Mango, Sónia 
Balacó partilhou com a Lux as histórias de 
uma criança que sempre sonhou ser atriz, 
que foi escolhida pela moda e que, aos 
14 anos, trocou Peniche por Lisboa, ávida 
de conhecer o mundo. “Foi a concreti-
zação de um sonho, porque sempre tive 
vontade de sair de Peniche para o mundo, 
não era só para Lisboa. Não tinha medo, 

tinha muita curiosidade, e acho que foi 
uma grande oportunidade. Vivi coisas que,
se tivesse fi cado em Peniche, nunca teria 
experimentado”, conta, divertida. Mora 
entre Londres e Lisboa, diz que já se habi-
tuou a viver com a palavra saudade, gosta 
de estar só, é romântica e deseja ser mãe.
Lux – O que é que tem feito?
Sónia Balacó – No fi nal do verão estive em Itália
a fazer uma curta-metragem com uma reali-
zadora inglesa que vive em Nova Iorque, 
na qual sou a protagonista. Depois esti-
ve em Londres a fazer uma participação 
numa série da BBC que se chama “Casual-
ties”, e “Os Filhos do Rock”, que acabou 
de passar na RTP1, entre outros projetos.
Lux – Vive numa ponte aérea entre Lisboa 
e Londres...
S.B. – Sim, se bem que nos últimos tempos 

tenho estado mais em Lisboa. Sinto-me 
bem nas duas cidades.
Lux – Começou como manequim aos 
14 anos. Como é que deu o salto para 
a representação?
S.B. – No meu caso, sempre quis ser atriz. 
Descobri isso quando tinha 12 anos e pedi 
aos meus pais autorização para me inscrever 
num grupo de teatro lá de Peniche. Fiz isso 
durante vários anos. Na verdade, não fui 
para a moda porque queria ser modelo. 
Costumo dizer que não escolhi a moda, 
foi a moda que me escolheu. Escolhi ser 
atriz, mas a moda abriu-me portas para 
poder começar a trabalhar como atriz. 
Aos 15 anos fi z um casting para a série 
“Os Jornalistas” e nunca mais parei…
Lux – O que é que a atraía na profi ssão 
de atriz?

Numa viagem-relâmpago a Barcelona, a atriz SÓNIA BALACÓ 
partilhou com a Lux o desejo que sempre teve de ser livre

 “Sou muito independente e quando era criança 
lembro-me da sensação de pertencer aos meus 

pais. Queria ser minha, não queria ser de ninguém„ 

 Aos 30 anos, Sónia Balacó, que começou como manequim aos 14, não esconde que ser atriz era um sonho
de criança. Aos 12 convenceu os pais a inscreverem-na num curso de teatro, em Peniche, e nunca mais parou



S.B. – Acho que o que me fascinava era a 
ideia de poder ser muitas pessoas, poder 
viver muitas vidas…
Lux – E isso confi rma-se?
S.B. – [risos] Sim, claro! Gosto de as 
descobrir…
Lux – E acha que a moda a preparou 
para ser melhor atriz?
S.B. – Não sei se me ajudou diretamente a 
ser melhor atriz, mas como pessoa deu-me 
imensas coisas. Logo, em última análise, 
acho que me deu mais bagagem para o meu
trabalho enquanto atriz. Não gosto de fazer 
nada mal e, enquanto manequim, não 
sendo a minha grande paixão, sempre 
quis fazer bem o meu trabalho e acho 
que consegui ser uma boa manequim. 
Ajudou-me a descobrir-me enquanto 
rapariga, mulher só começo a ser agora…
Lux – Como?
S.B. – Era uma miúda insegura, muito magra… 
Destacava-me ao pé dos outros miúdos 

todos pela estranheza do meu aspeto. 
As pessoas diziam: “Aquela criança é muito 
alta e muito magra.” Tenho fotos do 
infantário, em que se vê que já sou uns 
bons 20 cm mais alta do que os outros 
miúdos.
Lux – Nem sequer tem um ar muito 
português...
S.B. – [risos] Mas a família é toda portuguesa!
Lux – Como é que foi trocar Peniche por 
Lisboa aos 14 anos?
S.B. – Foi a concretização de um sonho porque 
sempre tive vontade de sair de Peniche 
para o mundo, não era só para Lisboa. 
Não tinha medo, tinha muita curiosidade 
e acho que foi uma grande oportunidade. 
Vivi coisas que, se tivesse fi cado em Peniche, 
nunca teria experimentado. Viajei, conheci 
mundo, pessoas, abri portas intelectual-
mente...
Lux – E, se calhar, obteve uma independência 
fi nanceira muito cedo, não?

S.B. – Sim, sem dúvida! E a ideia de 
que se é dono de si mesmo. Sou muito 
independente e quando era criança lem-
bro-me da sensação de pertencer aos 
meus pais. Eu queria ser minha, não 
queria ser de ninguém. E nessa perspetiva, 
creio que cheguei aí mais cedo do que os 
outros miúdos [risos]. Mas nem por isso, 
caso fosse preciso, deixava de levar um 
berro da minha mãe e tinha de baixar as 
orelhas…
Lux – Lembra-se do que é que comprou 
com o seu primeiro salário?
S.B. – [risos] Não me lembro! O meu primeiro 
trabalho foi um videoclip de moda para 
o programa da Sofi a Aparício “86-60-86” 
com a Maria João Bastos, acho eu. Mas 
espero que tenha ido muito ao cinema 
com esse dinheiro.
Lux – Acabou de fazer 30 anos e já tem uma 
vida fi nanceira estável. Dada a conjuntura 
atual, essa é uma zona de conforto, não?

 Em Barcelona, num passeio pelas famosas Ramblas, a atriz, que acabou de integrar o elenco da série da RTP1 “Os Filhos 
do Rock”, contou que ser manequim nunca foi a sua paixão, mas que esse trajeto lhe abriu portas e lhe deu bagagem

 “Sempre fui um 
pouco solitária, 

quando era miúda 
fi cava horas a 

brincar sozinha„ 



S.B. – Acha que, aos 30 anos, as pessoas 
já não têm isso?! É preciso não esquecer 
que a minha profi ssão é altamente incons-
tante, é preciso ser-se muito previdente, 
pensar no futuro. Não é um trabalho típico 
com um ordenado mensal, posso 
estar a trabalhar nove meses seguidos 
e depois estar dois anos sem trabalho. 
Ainda por cima, como trabalhadora 
independente, tenho encargos a nível 
de impostos absurdos e sem regalias. 
[risos] Esta conversa irrita-me!
Lux – Mas isso permite olhar para o futuro 
com mais tranquilidade, não?
S.B. – Olho sempre para o futuro como um 
‘sítio’ de coisas positivas. Tudo o que 
consegui é mérito do meu trabalho. 
Os meus pais não pertencem a este 
meio, não tinha conhecimentos nenhuns 
e tudo o que consegui cá, ou em Londres,
é porque o meu trabalho é bom. E isso 
dá-me confi ança, segurança nas minhas 
capacidades e no meu talento. Mas 
também sou uma pessoa desprendida 
dos bens materiais, o mais importante 
sou eu enquanto pessoa: como é que 
sou no mundo para as outras pessoas,
como é que me relaciono com os outros, 
com os meus pais, com os que trabalham 
comigo, com a senhora que me serve o 
café…
Lux – Passa grande parte do tempo fora. 
Não há também um lado solitário na 
sua profi ssão?
S.B. – Sim, mas eu lido muito bem com isso. 
Sempre fui um pouco solitária, quando 
era miúda fi cava horas a brincar sozinha. 
Estar sozinha nunca foi um problema
para mim. Mas é claro que pelo meio 
conhecemos muitas pessoas e também 
fazemos amigos…
Lux – E quando faz amigos novos, tem 
de os deixar. Está sempre a construir e 
a despedir-se…
S.B. – Sim, mas levamos tudo connosco. 
E hoje o mundo está muito ligado, 
o que não implica que não tenha sauda-
des. Estou aqui e já tenho saudades dos 
meus amigos de Londres. Quando lá 
estou, tenho saudades da minha fa-
mília e dos meus amigos de Portugal. 
Falta sempre qualquer coisa, mas acho 
que vai faltar sempre em qualquer sítio. 
Por isso, isso não me impede de me ati-
rar para o mundo.
Lux – Já lhe apeteceu desistir da sua
profi ssão?
S.B. – Não entendo a ideia de desistir. 
Não se pode desistir daquilo que se é. 
Eu sou atriz, não posso abandonar. Posso 
não exercer, mas abandonar nunca. ■

Sónia Balacó não gosta 
de falar sobre a sua 

vida pessoal, ou melhor, 
sentimental. Riu-se quando 

questionada sobre 
se teria ou não namorado. 
A resposta fi cou no ar, mas 
confessa que é romântica

 “Era uma 
miúda insegura, 

muito magra. 
Destacava-me 

pela minha 
estranheza„ 

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

De.light 
Boutique Hotel 

Mykonos, Grécia 

Tranquilidade 
no profundo 

azul do 
Mar Egeu

As melhores suites do hotel oferecem uma piscina privativa e um amplo terraço que permite desfrutar de refeições. 
A paisagem é de cortar a respiração, sobre o inspirador Mar Egeu e a vizinha ilha de Delos



Azul e branco. São estas as 
primeiras palavras que nos vêm 
à cabeça quando chegamos a 
Mykonos e, especifi camente 
ao De.light Boutique Hotel, um 
pequeno refúgio que representa 
o melhor das ilhas gregas. 
As cores estão bem distribuí-
das pelo cenário. O branco é 
claramente dominante no hotel, 
que contrasta com o profundo 
azul do Mar Egeu, que circunda 
a ilha. Aqui e ali, alguns detalhes 

em cor-de-rosa e verde, que 
quebram a clássica monotonia 
bicolor. A paisagem é ideal para 
umas férias de verão, onde tudo 
convida ao relax, ao passeio e 
a um refrescante e longo mer-
gulho. Cuidadosamente deco-
radas com design minimalista 
e ao estilo tradicional de Myko-
nos, as suites são propícias 
ao romance, sendo ideais para 
casais apaixonados ou em 
lua de mel. Destacam-se as 

De.light Suites Sea View, as mais
caras do hotel, com vistas 
fabulosas sobre o Mar Egeu 
e a ilha de Delos, piscina 
privativa e um amplo terraço, 
ideal para refeições ao ar 
livre. Localizado em Agios 
Ioannis, o De.light está ideal-
mente distante do ambiente 
mais barulhento de Mykonos 
e garante dias e noites inesque-
cíveis. Além disso, encontra-se 
muito próximo de algumas 

das praias mais secretas da ilha.
Preços: Desde €156 (Classic 
Suite Sea View) até €405 (De.
light Suite Sea View with Pri-
vate Pool). Preços por noite e 
por quarto.
Como ir: Voos a partir de 
€344, com duas escalas, 
pela TAP e pela Aegean 
Airlines. O hotel encontra-se 
a 4,5 km do aeroporto.
Informações: http://www.de-
lightmykonos.com

guia de viagem



MAISON MARTIN MARGIELA. OUTONO/INVERNO 2013-2014

O casamento perfeito entre a arte e a moda

moda
fotos Reuters



Reconhecido criador do estilo contemporâneo, cuja imagem de marca é nunca ter surgido na passerelle no fi nal dos desfi les, 
Martin Margiela entregou agora a parte criativa do seu reino a uma equipa de design, que continua, no entanto, 

a levar ao limite a linha que separa arte de moda. Muitas vezes consideradas não usáveis, as criações da Maison Martin 
Margiela surpreenderam desta vez. Apesar de ter mantido o cariz experimental das suas raízes, os modelos 

pintados à mão, com patchwork e sobreposição de peças revelam um estilo desportivo e descontraído 
que, aliado ao cetim dos vestidos compridos e a peças mais estruturadas, transmite feminilidade à coleção.



beleza

Volume 
sensual

Para dar mais volume 
aos cabelos, a L´Oréal 

criou o Wild Stylers, 
um spray 

matifi cante 
enriquecido 

com carbonato
de cálcio 

micronizado 
e um polímero 

fi xante 
não iónico 

para criar um 
look selvagem 

XXL. Para 
conseguir 

um cabelo 
exuberante, 

os profi ssionais 
aconselham 

a trabalhar os 
comprimentos 

durante 
a secagem.  

€17,90 

CABELO SEDOSO E SAUDÁVEL
Graças aos benefícios do 

óleo de urucu, a extensão 
da linha Davines OI Essential 

Haircare confere beleza 
absoluta ao seu cabelo. 

Com ação reestruturante, 
o shampoo é cremoso, 

delicado e condicionante. 
Em todos os tipos 

de cabelo, é notória 
a suavidade e o aspeto 

saudável e brilhante 
a partir da primeira 

utilização. €17,70

PONTAS HIDRATADAS
Com o bálsamo 

reparador de pontas 
secas da Yves Rocher, 

sem parabenos, 
colorantes nem silicone, 

é muito mais fácil 
manter o cabelo 

hidratado. Não precisa 
de passar por água 
após a aplicação e 

oferece uma ação rápida 
e efi caz sobre as pontas 

secas. Tubo 50 ml, €7.

REFLEXOS DOURADOS
O shampoo de camomila da Klorane 

ilumina os refl exos dourados do cabelo  
louro e castanho-claro, natural, 

com madeixas ou pintado. Suave 
para toda a família, pode ser usado 

com a frequência que se quiser. 
A apigenina, pigmento vegetal amarelo, 

fi xa-se naturalmente na haste capilar, 
cobrindo as escamas sem penetrar 

no córtex do cabelo, revelando 
progressivamente refl exos 

brilhantes e dourados.

CONTRA A QUEDA
Viviscal é um programa 

de crescimento 
e cuidado capilar 

dirigido à importante 
questão da queda de 
cabelo. Revelando-se 

uma excelente solução 
para a rotina diária 
de beleza e saúde 
do cabelo, trava a 
queda e potencia 
o crescimento do 
cabelo existente. 

CABELO NUTRIDO
A Redken criou o 

Condicionador Color 
Extend Magnetics. 

Com Charge Attract 
Complex e elevado nível 

de amino-iões, este 
condicionador repara 
e alisa a cutícula nas 

zonas danifi cadas, 
tornando o cabelo 

nutrido, mais suave e 
fácil de desembaraçar. 

€21,60



NUTRIÇÃO INSTANTÂNEA
Pelo seu poder nutritivo e pela sua 

textura versátil, o Óleo Extraordinário 
Elvive, da L’Oréal, em spray, pode ser 

usado de inúmeras formas no dia a dia, 
em cabelo seco ou húmido, e é ideal 

para condições climatéricas extremas, 
já que contém fi ltros UV, nutrindo 

instantaneamente o cabelo. 

COMBATE 
ÀS PONTAS 
ESPIGADAS
O creme 
Reconstrutor,
da BioSeivas, 
é de aplicação 
simples, sem 
necessidade 
de passar por 
água e sem deixar 
o cabelo pesado. 
Um verdadeiro 
aliado no combate 
às pontas 
espigadas 
e ao cabelo seco.
A combinação 
de queratina 
com extrato 
de algodão 
ajuda a proteger 
o cabelo 
das agressões 
externas, 
tornando-o mais 
forte e resistente. 
€21,50

BRILHO 
E SUAVIDADE

Keratin Therapy, 
da Jean Louis
 David, é um 

tratamento 
revolucionário, 

que proporciona 
brilho e suavidade 

incomparáveis 
ao seu cabelo. 

Purifi ca e suaviza 
a fi bra capilar, 

antes de a 
reparar e hidratar 
em profundidade. 

Constituído 
por moléculas 

de queratina 
de diferentes 
tamanhos, o 

Complexo
 Keratin Repair 

sublima o cabelo 
sensibilizado 
e nutre-o em 

profundidade. 
€7,90

PREENCHIMENTO E HIDRATAÇÃO ABSOLUTA
Com a escovagem e o repetido uso do secador, os cabelos 

perdem aminoácidos e as fi bras de queratina fi cam partidas. 
A nova linha Phytokératine da Phyto Paris repara de forma intensa 

e instantânea os cabelos mais danifi cados, graças à sua fórmula 
com queratina vegetal e sem silicones, sem sódio, sem cloro 

e sem parabenos. Máscara, €29,50.

ANTICASPA 
SEM SULFATO 
O novo shampoo 
Dercos Sensative 
AntiCaspa 
da Vichy, 
o primeiro sem 
sulfato, atua 
sobre a caspa 
persistente 
desde a primeira 
aplicação, ao 
mesmo tempo 
que apazigua o 
couro cabeludo 
sensível. 
Basta massajar 
e deixar atuar 
durante alguns 
minutos.  
€11,65

COLORAÇÃO REVOLUCIONÁRIA 
Com o Color.id da Wella 
Professionals, é possível fazer 
uma coloração multitom
sem as tradicionais 
pratas. A tecnologia 
InvisiDivider permite 
aplicar cores lado 
a lado sem 
que se misturem 
quando entram 
em contacto 
umas com 
as outras. 
O resultado 
é um cabelo 
pintado 
na perfeição 
e adaptado 
à vontade 
de cada cliente.        

CONTRA A QUEDA 
DE CABELO

A La Roche Posay 
criou um tratamento 
intensivo antiqueda 

persistente. 
Para homens 
e mulheres, o 

Kerium tem como 
princípio ativo 

o  Madécassoside 
Aminexil. Em spray, 

vem com dois 
aplicadores 
adaptados 

ao comprimento 
do cabelo. Bastam 

12 pulverizações, 
uma vez por dia, 

para obter
 resultados. €45,92

€7,9

PA



agenda lux

CINEMA

ESPETÁCULOS E EXPOSIÇÕESLIVROS

“Boeing 
Boeing” 
LISBOA

Uma hila-
riante comé-
dia de enga-
nos sobre a 
trajetória de 
um Casano-
va da era do 

jato, Bernardo, um arquiteto 
que está noivo de três mu-
lheres, três hospedeiras de 
bordo de diferentes países 
que desconhecem a existência 
umas das outras. Com os atores 
Sofi a Ribeiro, Patrícia Tavares, 
Melânia Gomes, Elsa Galvão, 
Luís Esparteiro e João Didelet. 
Em cena no Teatro da Trindade 
até 13 de abril. 

“Olhos 
de Onda – 
Adriana 
Calcanhoto” 
FUNCHAL

Dia 21 de mar-
ço, Adriana 
Calcanhoto e 
o seu violão 

prometem um diálogo com 
as emoções do público no Cen-
tro de Congressos do Casi-
no da Madeira. Um concerto
intimista, em que a artista bra-
sileira, com a guitarra e a sua 
voz melífl ua, transforma o Ada-
mastor numa gigante ternura. 
O espetáculo reforça o esta-
tuto de Adriana Calcanhoto 
como exímia artífi ce da Língua 
Portuguesa. Concerto integrado
no Festival Literário da Madeira. 

“Dr. Jekyll & Mr. Hyde” 
LISBOA

Em cena no Chapitô até dia 23 
de março, “Dr. Jekyll and Mr. 
Hyde“ apresenta-nos um cien-
tista interessado nos impulsos 
que levam os seres humanos 
a cometerem o bem e o mal. 
Dr. Jekyll e Mr. Hyde personi-
fi cam a eterna luta entre esses 

“A Dieta Viva!”
Ana Bravo
ARENA

Defensora de uma 
alimentação e de 
um estilo de vida 
o mais naturais 

possível, Ana Bravo é nutricio-
nista de estrelas como Rita Pe-
reira, Isabel Figueira, Jessica 
Athayde e Maria Cerqueira 
Gomes. Neste livro apresenta 
um inovador plano alimentar de 
emagrecimento que lhe permi-
tirá alcançar e manter o peso 
certo com saúde e boa dispo-
sição. Em cinco simples fases, 
atingirá os objetivos e perce-
berá que emagrecer é natural.  

“Capitãs 
de Abril” 
Ana Sofi a Fonseca
A ESFERA DOS LIVROS

O amor colocou-
-as no centro da 
revolução que 

derrubou 40 anos de ditadura 
em Portugal. E elas cumpriram 
o seu papel em casa, para que 
a liberdade chegasse à rua. 
Lutaram nas fi leiras da conspi-
ração, dando cobertura a reu-
niões clandestinas, passando 
à máquina manifestos... Esta 
é a história das mulheres dos 
capitães de abril escrita pela 
jornalista Ana Sofi a Fonseca. “Sangue 

e Gelo” 
LANTERNA 
DE PEDRA, 
ESTREIA 
DIA 20 
DE MARÇO 
Cindy Paul-
son (Vanes-
sa Hudgens) é uma prostituta 
adolescente, descoberta pela 
polícia local num quarto de 
hotel no Alasca. Apesar dos 
sinais de espancamento e 
do sofrimento psicológico 
evidente, a sua versão dos 
acontecimentos é simplesmen-
te ignorada. Apenas uma pes-
soa, o sargento Jack Halcombe 
(Nicolas Cage), chega à con-
clusão de que Cindy é a única 

“A Comida 
Caseira 
de Ramsay” 
Gordon Ramsay
PORTO EDITORA

Com 120 receitas 
muito simples, 

o novo livro do chef Gordon 
Ramsay, distinguido com 12 
estrelas Michelin, aposta na co-
mida caseira, rápida e deliciosa. 
O objetivo é ajudar a recuperar 
o prazer de cozinhar e de parti-
lhar com a família e os amigos 
o melhor da comida caseira, 
desde os pequenos-almoços 
quotidianos aos jantares de 
sábado. Um regresso à simpli-
cidade da cozinha. 

dois polos tão opostos, mas
que, ao longo dos tempos, 
eternamente se atraem. Com 
encenação de John Mowatt e 
interpretação de Jorge Cruz 
e Tiago Viegas, esta é uma 
adaptação livre da obra literária 
de Robert Louis Stevenson pela 
Companhia do Chapitô. 

“Exposição Comemorativa 
do 14º Aniversário 
da Perve Galeria” 
LISBOA

A Perve Galeria assinala o seu 
14º aniversário com uma expo-
sição comemorativa que pode 
ser vista até dia 12 de abril. 
Esta mostra coletiva perpassa 
retrospetivamente as exposi-
ções e iniciativas realizadas ao 
longo dos últimos 12 meses e, 
simultaneamente, documen-
ta o percurso empreendido 
pela galeria ao longo de quase 
década e meia de vida. 
Rua das Escolas Gerais, 17, 
19 e 23. 

Bilhetes à venda na Fnac, no 
Casino da Madeira e com 
possibilidade de reserva pelo
e-mail: mail@novadelphi.com. 
Preço único: €30.

sobrevivente de um assassino 
em série local, responsável por 
um grande número de mortes 
de jovens mulheres na última 
década. Sem apoio no seu 
departamento, Halcombe tenta 
encontrar Cindy, conquistar a 
sua confiança e formar uma 
parceria improvável de forma 
a localizar o homem que ainda  
quer matá-la.   

“A Casa da Magia” 
ZON AUDIOVISUAIS, 
ESTREIA DIA 20 DE MARÇO

Trovão, um gatinho que foi 
abandonado pela sua família, 
refugia-se numa misteriosa 
mansão onde vive um excêntri-
co mágico reformado, Lorenzo 
(voz do mágico Luís de Matos), 

e o seu divertido grupo de ani-
mais e autómatos, com poderes 
surpreendentes. No seguimento 
de um acidente de bicicleta, o 
mágico é hospitalizado e o seu 
ambicioso sobrinho aproveita-
-se da situação para tentar 
vender a mansão, sem o seu 
consentimento. É então que 
Trovão tem uma ideia fantástica: 
transformar a mansão numa casa 
assom-
b r a d a ! 
C o m  a 
ajuda dos 
amigos, 
vai tentar 
evitar que 
a  man-
são seja 
vendida.  



sabor lux
fotos Tiago Frazão

A cozinha de Vasco Aragão

Salada de Mozzarella com Compota de Limão

Fiambre Assado com Vinho do Porto 
e Carpaccio de Ananás

INGREDIENTES:
(para 6 pessoas)

• 6 mozzarellas frescas
•  2 frascos de compota 

de limão
• Sumo de 2 limões
• 1 c. de sopa de azeite
•  Agriões, rúcula e tomate 

cereja
• Flor de sal q.b.

INGREDIENTES:
(para 6 pessoas)

• 1 kg de fi ambre
• 1 ananás
•  2 cálices de vinho 

do Porto
• 1 dl de azeite
• Pimenta preta moída
• Cerejas q.b.

Agradecimentos
LIVING ROOM ORGANIZAÇÃO DE FESTAS

Tel. 214 820 220

Corte as mozzarellas às rodelas,
distribua-as pelos pratos e 
acompanhe com a salada. 
Na hora de servir, misture a 

compota com o sumo de limão, 
adicione o azeite e tempere 
a gosto com fl or de sal.

Prepare o fi ambre, fazendo 
uns cortes na parte superior, e 
tempere-o com azeite, pimenta 
e um cálice de vinho do Porto. 
Coloque-o no forno a 180 ºC, 
durante cinco minutos. Após 
esse tempo, regue-o com 
o outro cálice de vinho do 

Porto, aumente a temperatura 
para 250 ºC e deixe cozinhar 
durante mais cinco minutos. 
Prepare o ananás, tirando-
-lhe a casca e cortando-o em 
fatias muito fi nas. Coloque-as 
por cima do fi ambre, na altura 
de servir. Decore com cerejas.





shopping

TREINAR COM CONFORTO E ESTILO
A coleção Memory Foam, da Skechers, apresenta ténis coloridos 

cuja palmilha integrada eleva o conforto ao seu estado mais puro. 
Caracterizados pela comodidade e pela leveza, 
permitem fazer exercício confortavelmente. Os 

Skechers Flex Appeal, para mulher, têm as 
cores trendy da estação. Os Skechers 

Sport são ideais para os 
homens que querem o 

máximo conforto.
Desde €59,95.

SABOR REFRESCANTE E ÚNICO
A nova Luso de Fruta Água de Coco 

é uma bebida refrescante, saborosa e natural, 
ideal para saciar a sede durante o dia. 

A mais recente aposta da marca vem juntar-se 
às quatro variedades da gama já existentes: frutos 

vermelhos, limão, laranja e maçã. Luso de Fruta 
é uma bebida à base de Água do Luso e sumo 

natural de fruta, sem corantes nem conservantes 
e apenas com o açúcar natural da fruta.

ALTERNATIVA AO LEITE 
COM SABOR A AMÊNDOA
Feita com amêndoas ligeiramente 
tostadas, a Alpro Bebida de Amêndoa 
é fonte de antioxidantes (vitamina E) 
e de cálcio, sendo mais uma 
alternativa da Alpro ao leite de vaca. 
Baixa em gorduras saturadas 
e isenta de lactose, é uma bebida 
saborosa para toda a família. 
A Alpro, enquanto especialista 
em alternativas vegetais aos laticínios, 
oferece aos consumidores uma gama 
completa de alimentos 100% vegetais.

PEÇAS ELEGANTES 
E CONFORTÁVEIS

Na nova coleção G.Sel
destacam-se as formas 

assimétricas e os tecidos 
leves e fl uidos. Peças 

confortáveis que favorecem 
a elegância da silhueta 

feminina e que se adaptam 
perfeitamente ao dia a dia 
de trabalho mas também 

a situações mais casual. 
As cores remetem para 

um cenário de safari urbano, 
onde imperam os tons 

neutros do deserto, com 
apontamentos de vermelho, 

amarelo e fúcsia. €62,50

CANETA PARA 
TABLETS E 
SMARTPHONES
A famosa BIC® 
Cristal surge agora 
numa moderna versão 
para ecrãs táteis, 
como tablets 
e smartphones. 
De um lado, 
caneta, do outro, 
stylus, a nova 
BIC® Cristal oferece 
a máxima precisão 
e o máximo controlo 
para escrita 
e desenho. 
A caneta mantém 
ainda a sua 
reconhecida 
qualidade na escrita 
regular, com ponta 
de 1 mm e tinta 
preta capaz de 
escrever entre 
2 e 3 km de texto. €2

APOIO A CRIANÇAS 
DOENTES
A Zippy e a Fundação do Gil 
estão a angariar fundos 
para o projeto de Unidades 
Móveis de Apoio 
ao Domicílio, que presta 
apoio clínico e social 
a crianças doentes, 
permitindo-lhes fi car 
em casa em vez de estarem 
hospitalizadas. Ajudar é fácil, 
através de uma campanha 
que tem como herói 
o CRI-CRI, um boneco 
para bebés que está 
à venda na Zippy. Por cada 
CRI-CRI vendido, €1 reverte 
para a Fundação do Gil 
apoiar as UMADs.

GLAMOUR SELVAGEM
Feminino e irreverente, 
o novo colar Just Cavalli 
Leopard é a joia fundamental 
para dar mais garra ao seu visual. 
Confecionada em aço inoxidável 
gold, esta é uma peça 
que vai dar um destaque 
especial ao seu look. 
O colar tem 90 cm e o pendente 
é adornado com um elegante 
padrão leopardo e com o logótipo 
da Just Cavalli. €135



CALÇADO FUNKY DE INSPIRAÇÃO TROPICAL
A Sanuk, que quer dizer “divertimento” em tailandês, 

é uma marca de lifestyle conhecida pelo seu calçado funky. 
Para a primavera/verão, apresenta padrões e cores inspirados 

na fl oresta tropical, e materiais e detalhes artesanais com 
um look étnico. A nova coleção tem duas inovações: 

a palmilha Instaplay e a Sanuk Thinovation, 
as quais garantem mais conforto 

e elegância. €59,90

DOCE COMO UM MORANGO
Em março, o mês dedicado à mulher, 
a Miss Sixty celebra todo o poder feminino 
com as joias mais deliciosas. Femininas, 
divertidas e irreverentes, as joias da gama 
Miss Sixty Berry são o acessório perfeito 
para criar um visual doce, como um morango, 
ou mais arrojado. Feitas de aço inoxidável 
e esmalte branco. Colar Berry, €59.

LOUÇA LIMPA E BRILHANTE
Finish Power & Pure com Oxigénio Activo 

garante uma lavagem com um 
resultado perfeito, mesmo nas condições 

mais difíceis. A sua fórmula ajuda a remover 
a sujidade da louça mais entranhada 

com resultados comprovados, ao mesmo 
tempo que possui menos químicos 

e aditivos do que a fórmula anterior. 
Uma louça impecavelmente limpa, à prova 

de resíduos secos de comida, brilhante 
e com o toque que tanto aprecia.

JOIAS SOFISTICADAS COM SIGNIFICADO ESPIRITUAL
A marca de joalharia com grande sucesso expansão a nível 
internacional Mi Moneda chegou a Portugal. Inspirada em 
moedas vintage, a marca combina joalharia com um estilo 
sofi sticado e um signifi cado espiritual. Este novo conceito 

permite criar múltiplas combinações personalizadas 
e adequadas a cada look e ocasião, através de três peças: 

o fi o, o aro e a moeda, criando uma joia única.

ENTRE O VINTAGE E O BOÉMIO
Os modelos prateados e dourados da nova coleção 
da Cohibas dão um toque glamoroso para um look 

hippie chic e boémio. Envelhecidos e com um efeito 
“gasto”, que remete para o vintage, têm 

ao mesmo tempo pormenores que os tornam 
únicos e com um toque moderno. €154,80

ACESSÓRIOS QUE REALÇAM 
A BELEZA DA MULHER
Elegância, cor e estilo são as palavras de ordem 
da nova coleção primavera/verão da Primadona. 
Criatividade e inovação são as principais 
características da marca, que aposta em acessórios 
coloridos e originais que estimulam o estado 
interior e a beleza da mulher. €35,90

“LOVE PORTUGAL”
O Lisboa Marriott Hotel 
propõe uma noite 
especial com um jantar 
de degustação de 
gastronomia tradicional 
portuguesa, no dia 
27 de março, das 
19h às 22h. O serviço 
de degustação 
das iguarias terá uma 
parte volante e outra 
cozinhada ao vivo 
pelo chef António
Alexandre. Sopa 
da pedra de Almeirim, 
choco frito de Sesimbra, 
mexilhão fresco de 
caldeirada, bacalhau 
à Zé do Pipo ou migas 
alentejanas com 
espargos são algumas 
iguarias que aqui 
poderá degustar.
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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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❐ Ponte Vecchio  ❐ Tower Bridge  ❐ Pont des Arts  ❐ Ponte di Rialto  ❐ Ponte Vasco da Gama  
❐ Ponte do Bósforo  ❐ Ponte Sant’Angelo  ❐ Pont Neuf

Descubra os nomes de OITO PONTES EUROPEIAS



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 ❐ ESTANDARTE  ❐ RECRIMINAR  ❐ TIQUETAQUE 

 ❐ URBANIDADE  9 LETRAS ❐ AMARRARAS  ❐ ANIMALEJO  ❐ MAÇONARIA  

❐ REASSUMIR  ❐ RESIDENTE  8 LETRAS ❐ AGERASIA  ❐ CABRIOLA  

❐ MURMURAR  ❐ TARDANÇA  ❐ VIGÉSIMO  7 LETRAS ❐ ADJUNTO  

❐ AGRADOS  ❐ AMARRAR  ❐ AMARROU  6 LETRAS ❐ ASTRAL  ❐ DEMORA  

❐ EVITAR  5 LETRAS ❐ AFORA  ❐ ALIBI  ❐ IDOSO  ❐ RENTE  ❐ SELIM  

4 LETRAS ❐ QUAL  ❐ RUIM  ❐ SAIR  3 LETRAS ❐ ABA  ❐ ARE  ❐ ATA  

❐ ODE  ❐ TÃO  2 LETRAS ❐ AÍ  ❐ AO  ❐ RÃ  ❐ UM
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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: O Sol, que 
signifi ca Glória, Honra.
Amor: Tente ter uma vida social 
mais ativa.
Saúde: Tenha cuidado com a 
sua coluna vertebral: não faça 
grandes esforços. 
Dinheiro: Procure demonstrar um 
pouco mais de interesse pelo seu 
trabalho: será recompensado.
Pensamento Positivo: A glória 
e a honra reinam na minha vida, 
porque mereço ser feliz.

 
CAPRICÓRNIO
22/12 a 20/01
Elemento: Terra
Planeta Regente: 
Saturno
Carta Dominante: 8 de Copas, 
que significa Concretização, 
Felicidade.
Amor: Viverá momentos muito 
carinhosos e apaixonados com 
a pessoa que ama.
Saúde: Evite comer doces em 
excesso.
Dinheiro: Não gaste dinheiro para 
lá das suas possibilidades.
Pensamento Positivo: Tenho 
o poder de concretizar os meus 
sonhos e ser feliz.

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: Justiça, que 
signifi ca Justiça.
Amor: Partilhe as suas dúvidas 
com a família e peça conselhos. 
Não se arrependerá.
Saúde: O seu organismo é o 
espelho do seu estado de espírito. 
Cuide bem dele!
Dinheiro: Refreie a tendência 
para gastar desenfreadamente. 
Pensamento Positivo: Procuro 
ser sempre justo e bom nas 
escolhas que faço. 

CARNEIRO 
21/03 a 20/04
Elemento: Fogo
Planeta Regente: 
Marte
Carta Dominante: Ás de Paus, 
que signifi ca Energia, Iniciativa.
Amor: Seja mais moderado na 
teimosia em relação aos seus
familiares.
Saúde: Neste período, estará em 
plena forma física.
Dinheiro: Não baixe os braços 
enquanto não resolver todos os 
problemas.
Pensamento Positivo: Tenho 
espírito de iniciativa para levar 
a cabo os meus projetos!

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12
Elemento: Fogo
Planeta Regente: 
Júpiter
Carta Dominante: 3 de Espadas, 
que signifi ca Amizade, Equilíbrio.
Amor: Procure ser mais extrovertido 
na sua relação amorosa: só tem 
a ganhar com isso!
Saúde: Poderá sentir dores nas 
articulações.
Dinheiro: Esta é uma ótima altura 
para reduzir signifi cativamente 
os seus gastos.
Pensamento Positivo: A amizade 
verdadeira traz equilíbrio à 
minha vida.

BALANÇA 
24/09 a 23/10
Elemento: Ar
Planeta Regente: 
Vénus
Carta Dominante: Cavaleiro 
de Ouros, que signifi ca Pessoa 
Útil, Maturidade.
Amor: Poderá surgir uma nova 
amizade ou relação mais séria. 
Saúde: As suas emoções serão 
a causa de alguma instabilidade 
nervosa. 
Dinheiro: A sua vida profi ssional 
está em alta. Aproveite!
Pensamento Positivo: Enfrento 
os desafi os da minha vida com 
maturidade.

TOURO 
21/04 a 21/05
Elemento: Terra
Planeta Regente: 
Vénus
Carta Dominante: 3 de Ouros, 
que signifi ca Poder.
Amor: Seja franco e claro com 
a sua cara-metade. 
Saúde: Uma ida ao médico 
poderá ser-lhe muito útil e evitar 
surpresas futuras.
Dinheiro: Antes de investir 
as suas poupanças, procure 
o conselho de um especialista.
Pensamento Positivo: Tenho 
o poder de pôr em prática 
as minhas ideias.

GÉMEOS 
22/05 a 21/06
Elemento: Ar
Planeta Regente: 
Mercúrio
Carta Dominante: 4 de Copas, 
que signifi ca Desgosto.
Amor: Aprenda a valorizar as coisas 
mais simples da vida, como por 
exemplo, passar uma tarde divertida 
com os amigos.
Saúde: A rotina poderá levá-lo 
a estados de tristeza. Combata-a!
Dinheiro: Não se precipite nos 
gastos. Seja cauteloso.
Pensamento Positivo: Sei que 
tenho a capacidade de ultrapassar 
todos os desgostos.

CARANGUEJO 
22/06 a 22/07
Elemento: Água
Planeta Regente: 
Lua
Carta Dominante: 6 de Ouros, 
que signifi ca Generosidade.
Amor: Esqueça um pouco o 
trabalho e dê mais atenção 
à sua família.
Saúde: Poderá andar tenso. 
Procure relaxar.
Dinheiro: Possível subida do seu 
rendimento mensal, mas não 
se entusiasme.
Pensamento Positivo: Sou 
generoso para com os outros 
e para comigo mesmo.

ESCORPIÃO
24/10 a 21/11
Elemento: Água
Planeta Regente: 
Plutão
Carta Dominante: 5 de Copas, 
que signifi ca Derrota.
Amor: Seja sincero nas promessas, 
se quer que a pessoa que tem 
a seu lado confi e em si.
Saúde: Liberte-se de preocupações 
e a sua saúde irá melhorar.
Dinheiro: Excelente período 
para tratar de assuntos de caráter 
profi ssional.
Pensamento Positivo: Sou um 
vencedor, porque sei aprender 
com as derrotas. 

DÂNIA NETO
Esta atriz é nativa do signo Carneiro, o que faz dela 
uma mulher sedutora e destemida. A presença da 
mulher Carneiro é imediatamente notada, pois evidencia
uma grande segurança e consciência do seu valor. 
É profundamente apaixonada e entrega-se de corpo 
e alma àquilo em que acredita. Precisa de sentir que 
está sempre a descobrir algo novo sobre o seu compa-
nheiro, pois quando a monotonia se instala perde 
o interesse. Carneiro é um signo de conquista, que está 
sempre à procura de algo que estimule a sua mente.

VIRGEM
24/08 a 23/09
Elemento: Terra
Planeta Regente: 
Mercúrio 
Carta Dominante: 9 de Paus, 
que signifi ca Força na Adver-
sidade.
Amor: Os ciúmes não levam 
a lado algum. Tenha confi ança 
na pessoa que está a seu lado.
Saúde: Cuidado com a diabetes. 
Não coma muitos doces.
Dinheiro: Momento propício para 
um investimento mais sério.
Pensamento Positivo: Tenho 
força mesmo nos momentos mais 
difíceis.
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