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FORÇA NA TRISTEZA
BIBÁ PITTA REFUGIA-SE 

NO AMOR DOS FILHOS 
APÓS A MORTE DA MÃE: “ELA 

ERA A ALMA DESTA CASA”

MARGARIDA REBELO PINTO 
E AFONSO VILELA 

ASSUMEM NAMORO

D. AFONSO DE BRAGANÇA 
CELEBRA 18 ANOS EM FAMÍLIA

Primeiras fotos
de JOÃO GOUVEIA 
depois da 
tragédia do Meco

PORQUE RI 
E O QUE 
ESCONDE 
O DUX?

EXCLUSIVO



CHEN LIONY, 
cantora 

e diplomata 
israelita, 
veio viver 

para Portugal 
há três anos

“Vir para 
cá para 

acompanhar 
o meu 
marido 
foi um 

pequeno 
gesto 

de amor„

 Artista conceituada 
em Israel, Chen Liony 

mudou-se para Portugal
com o marido, Noam, e os 

três fi lhos, Noya, de 11 anos, 
e o casal de gémeos, Nono 

e Avishag, de 5. 
“O meu papel como 

diplomata é sendo cantora 
do meu país”, explica

“O
lhando de fora, Portugal pare-
cia-me um país muito colorido. 
As cores das ruas, dos edifícios 
com diferentes tons… em Israel
não temos isso. E eu gosto desta 

vida colorida!” Foi com entusiasmo que Chen 
Liony, de 37 anos, casada com um diplomata, 
descobriu que Portugal iria ser a sua próxima 
casa, há cerca de três anos. Mudou de país por 
amor, mesmo sabendo que isso poderia cus-
tar-lhe uma reviravolta na sua carreira de atriz 
e cantora. Mas a sorte perseguiu-a e, já no 
nosso país, produziu e lançou o seu segundo 
álbum, “Come With The Wind”. Muito 

dedicada à sua profi ssão, é porém impossível 
para Chen Liony colocá-la em primeiro 
lugar: “A família é a coisa mais importante na 
vida. Tudo o que temos, como o dinheiro e 
a carreira, é passageiro. Quando morremos, 
não levamos nada connosco. Mas se formos 
bons para as pessoas, se vivermos com honra,
se tivermos amor por um homem, pelos 
nossos fi lhos, se os criarmos para serem bons 
para o mundo, então morremos com um sorriso. 
Morremos com um propósito.”
Lux – Como é que se descreve como cantora?
Chen Liony – Sou infl uenciada por vários estilos 
de música. Cresci com a música árabe, depois 

passei a ouvir música clássica e também blues 
e jazz. A música é como uma grande pintura 
para mim. Também sou pintora e, tal como 
pinto com muitas cores, cada canção tem 
a sua cor principal, mas também cores 
secundárias.
Lux – Não pensa que arriscou muito ao deixar
uma carreira sólida em Israel para começar 
de novo aqui?
C.L. – Bem… É um jogo em que se ganha e se 
perde. Nunca podemos ter tudo. Na vida, tudo 
é equilibrado. E quando queremos ter uma 
vida equilibrada, por vezes, temos de a dese-
quilibrar. Escolhi vir para cá e assumo total 



Os fi lhos da cantora 
adaptaram-se bem 

a Portugal: “Quando 
estão sozinhos, falam 
em português, não em 

hebraico. Se a minha fi lha 
tem pesadelos à noite, 
grita em português!”

 “A família é 
a coisa mais 
importante 

na vida. Tudo 
o que temos, 

como o dinheiro 
e a carreira, 

é passageiro„



responsabilidade pela minha decisão. Claro 
que estou a perder muitos trabalhos em Israel, 
mas não sinto arrependimento de nada, porque 
ganhei muito mais, ganhei uma experiência 
especial.
Lux – Uma das canções do seu segundo 
álbum é um dueto com Jorge Palma. 
Como é que aconteceu?
C.L. – Conheci o Luís Filipe Borges num evento 
e ele propôs escrever uma letra em português 
para mim. Concordei e, duas semanas depois, 
enviou-me esta canção: “Uma Casa Chamada 
Hoje”. Li-a, compreendia-a e realmente gostei 
da letra. Quando voltámos a encontrar-nos, 
disse-lhe que talvez pudesse gravar a música 
em dueto. E foi um amigo meu que me sugeriu 
o nome do Jorge Palma… Encontrei-o num 

restaurante italiano e foi muito divertido. Ele 
pediu-me para cantar em hebraico e fi cou fasci-
nado. Disse-me: “OK, vamos fazer o dueto!”
Lux – O João Pedro Pais também foi importante 
para a sua carreira cá...
C.L. – O João Pedro Pais foi o primeiro que 
acreditou em mim e que me ajudou. Porque 
quando vim para Portugal, nunca pensei
que faria carreira musical cá, vim apenas para
ajudar o meu marido. Tudo aconteceu 
surpreendentemente. Ao fi m de dois ou três 
meses de ter chegado, fui ver um apartamen-
to e reparei que, no chão, havia muitos discos 
de ouro. Depois, notei que alguém estava a 
tocar piano e, ao ouvir a música, não prestei 
nenhuma atenção à casa, o som apenas me 
levava até à sala de estar… Fui ver quem estava 

a tocar, perguntei-lhe se era músico e apre-
sentei-me. Ao fazer-lhe essa pergunta, todas 
as pessoas se riram muito e eu não percebi
porquê, mas o João foi muito modesto e não 
disse nada acerca dele. Acabei por não fi car 
com o apartamento porque era muito pequeno 
para mim. No dia seguinte, ele ligou-me, disse 
que tinha visto os meus vídeos, que tinha 
gostado da minha música e da minha voz. 
O João apresentou-me a muita gente, como 
o Luís Jardim e os Xutos & Pontapés.
Lux – Como é que lida com as saudades 
da família?
C.L. – Com muito Skype! [risos] Falamos 
todos os dias, a toda a hora. Mas é o mais 
difícil… Senti bem isso quando o meu irmão foi 
pai. Chorava com vontade de estar com ele, 

“Senti-me muito em casa”, diz Liony sobre o primeiro impacto ao chegar a Portugal. “Os portugueses são um bocadinho como 
os israelitas: são temperamentais, muito calorosos e hospitaleiros, cozinham da mesma forma e têm muita infl uência judaica”, diz

 “A minha mãe via que de cada vez que eu ia atuar, voltava feliz, saudável, 
sem asma… Percebeu que tínhamos de continuar, porque estava a curar-me„



No tema “Uma Casa Chamada Hoje”, Liony 
canta em português, em dueto com Jorge Palma: 

“Trabalhei arduamente no sotaque, mas ainda 
me sinto insegura de cada vez que a canto”

 “O meu avô era 
um multi-instrumentista muito 
talentoso. Sinto que me deixou 

este amor pela música„

 “Sou amiga da minha asma. A pior 
coisa que podemos fazer é sermos 
inimigos dos nossos problemas„



de lhe dar a mão e de sentir a felicidade dele…
No Skype não podemos abraçar-nos.
Lux – É verdade que foi muito infl uenciada 
pelo seu avô?
C.L. – O meu avô morreu antes de eu nascer, 
mas cresci a ouvir muitas histórias acerca dele, 
porque toda a gente nos comparava e dizia que
eu tinha os seus genes. O meu avô era um 
multi-instrumentista muito talentoso, tinha uma 
voz de ouro. Apesar de nunca o ter conhe-
cido, sinto que ele me deixou este amor 
pela música.
Lux – A sua família percebeu logo que tinha 
habilidade para cantar?
C.L. – A primeira vez que a minha mãe se aper-
cebeu do meu talento foi quando eu tinha
4 anos. Encontrou-me em cima da mesa 
da sala a cantar, como se fosse um palco. 
Levou-me a uma audição para uma peça 
no Teatro Nacional de Israel quando eu tinha 
6 anos, no meio de duas mil crianças. Passei 

todas as fases e, no fi nal, fi caram apenas 
20 crianças, mas não fui aceite. O diretor foi ter 
com a minha mãe e disse-lhe que eu era muito 
magra e que procurava uma rapariga mais 
gorda para o papel. Eu era muito magrinha, 
porque tinha asma, era muito doente naquela 
altura. Contudo, ele disse que eu era muito 
talentosa e que não ia desistir de mim, que 
ia recomendar-me a um outro teatro, onde 
iriam apresentar a “Branca de Neve e os Sete 
Anões” e procuravam pequenos anões... [risos] 
Foi assim que eu comecei!
Lux – Então teve sempre o apoio dos seus pais?
C.L. – Tive um padrasto que não era muito bom 
para mim. Criou-me, mas não era como um pai 
verdadeiro. Em criança, eu era um pouco 
doente e triste e a minha mãe sabia que 
quando eu ia para o palco era feliz. Era como 
uma terapia para mim! Então, encorajou-me
a seguir este caminho. Para ela, era mais 
importante dar-me esta liberdade. Percebeu 

que eu seria mais feliz assim do que a ler livros 
o dia inteiro. A minha mãe foi muito corajosa 
em apoiar a minha decisão, porque ia levar-me 
aos sítios, ia buscar-me, era uma verdadeira 
ocupação, e ela tinha outros fi lhos. Mas via 
que de cada vez que eu ia atuar, voltava feliz, 
saudável, sem asma… Percebeu que tínhamos 
de continuar, porque estava a curar-me.
Lux – Ainda tem asma?
C.L. – Ainda tenho asma! [risos] Nasci com asma 
e provavelmente vou morrer com ela. Mas
aprendi a controlá-la e a viver com a doença, já 
não luto contra ela. Consigo cantar de uma 
forma forte, até consigo cantar ópera, o que 
surpreende muitas pessoas. Por vezes, a asma 
volta, mas eu controlo-a. Sou amiga da minha 
asma. A pior coisa que podemos fazer é sermos 
inimigos dos nossos problemas. Temos de ser 
amigos dos nossos maiores medos, só assim 
eles deixam de ser medos.
Lux – Ao vir para cá, mudou a sua vida por 

 Antes de se casar, Chen Liony vivia uma fase de muito sucesso profi ssional, mas sentia-se incompleta. “Se estivermos sozinhos, 
vamos para casa, deitamo-nos numa cama vazia, olhamos para nós, e todos esses aplausos, de repente, calam-se”, diz

 “Lembro-me de atuar todas as noites perante duas mil pessoas. 
Mas estava tão sozinha… Maquilhava-me e chorava„



amor ao seu marido…
C.L. – Sim. Eu sou uma grande fã do amor. 
Acredito no amor, penso que é o sentimento 
que pode mudar o mundo. Vir para cá para 
acompanhar o meu marido foi um pequeno 
gesto de amor.
Lux – Nem ponderou essa decisão?
C.L. – Nem por um momento pensei acerca 
disso. A carreira, especialmente na minha 
profi ssão, é uma ilusão. Umas vezes estamos 
no alto, outras cá em baixo. Quando estamos lá
em cima, achamo-nos reis porque todos nos 
veneram, mas também podem pôr-nos no 
chão para coroar outras pessoas. E isso é algo 
natural, precisamos é de estar preparados. 
Se não tivermos o mais importante nesses 
momentos, que é a família, então podemos 
ir-nos abaixo. Por isso vemos tantos artistas 
a seguirem o caminho da droga e a perde-
rem-se na vida, porque não têm apoio, não 
têm a base.
Lux – A família é, então, essencial?
C.L. – Num espetáculo, podemos ter três 
mil pessoas a aplaudir-nos, a adorar-nos, 
mas é tudo uma ilusão, porque depois essas 
pessoas vão para casa e esquecem-nos. Nós, 
se estivermos sozinhos, vamos para casa, 
deitamo-nos numa cama vazia, olhamos para 
nós, e todos esses aplausos, de repente, 
calam-se. Sentimo-nos tão sós…
Lux – Alguma vez se sentiu assim?
C.L. – Sim, antes de me casar. Lembro-me de 
estar no Teatro Nacional de Israel a atuar todas 
as noites perante duas mil pessoas. Tinha um 
papel importante no espetáculo, aparecia em 
todo o lado, nos jornais, mas estava tão sozi-
nha… Maquilhava-me e chorava. As lágrimas 
marcavam a maquilhagem e tinha de a retocar. 
Não sabia como lidar com tanto sucesso 
e estar sozinha. Então percebi que o mais 
importante era a família, só depois a carreira. 
Foi nessa altura que conheci o meu marido.
Lux – Como é que se conheceram?
C.L. – Ele foi ver um espetáculo meu. Era coman-
dante do Exército e levou as tropas a assistirem 
a uma atuação. Nunca pensei que conheceria o 
meu marido nesse dia. Depois do espetáculo, 
olhámo-nos e houve um momento em que 
fi cámos frente a frente. Ele era muito tímido 
e eu meti conversa com ele. Depois convidei-o 
para um outro espetáculo e ele aceitou. 
Todos os soldados tentavam ouvir a nossa 
conversa e esse dia tornou-se quase uma 
lenda... Toda a gente falava acerca do 
comandante que conheceu a atriz! Imagine 
o que é um soldado ver o seu comandante 
a fl irtar com uma atriz! [risos] Começámos 
a conversar, a falar ao telefone, e foi tudo 
muito rápido. Casámo-nos dez meses 
depois, há 12 anos. ■

Para Liony o dia em que 
conheceu o marido é 

inesquecível. “Foi ver um 
espetáculo meu. 
Era comandante 

do Exército e levou 
as tropas a assistirem a 
uma atuação”, recorda

 “Sou uma 
grande fã 
do amor. 

É o sentimento 
que pode mudar 

o mundo„

texto Vasco Pereira (vascopereira@lux.masemba.com) 
fotos Artur Lourenço  produção Suzana Gerardo

maquilhagem e cabelo Jordana Carraça
agradecimentos Salsa, Tous, Aquazzura e Museu do Fado



A diretora da L’Agence 
está novamente apaixonada 

O empresário, de 50 anos, foi 
campeão de windsurf nos anos 80

ELSA GERVÁSIO vive 
relação discreta com 
LUÍS ABREU FREIRE

fotos D.R. e Arquivo Lux

E
lsa Gervásio já refez a sua
vida sentimental, depois 
do fi m do namoro com 

João Golegã Prazeres. A Lux 
sabe que a diretora da L’Agence 
está novamente apaixonada. 
O eleito é o empresário Luís 
Abreu Freire, de 50 anos. 
Os dois estiveram juntos num 
jantar de amigos, recentemente, 
e não esconderam a relação, 
passando a noite em clima 
de grande cumplicidade. 
Contactada pela Lux, Elsa 
remeteu-se ao silêncio: “Não 
faço comentários sobre isso”, 
disse. Luís Abreu Freire é 
natural de Luanda, Angola, 
mas veio viver para Portugal 
em 1974. É um reconhecido 

desportista da náutica de 
recreio, até porque foi campeão 
nacional de windsurf, nos 
anos 80. Participou em diversos
campeonatos europeus e 
mundiais e já deu uma volta 
ao mundo à vela, uma viagem 
de circum-navegação que 
durou 20 meses. Aos 50 anos, 
conquistou o coração de Elsa 
Gervásio, que se separou 
recentemente de João Golegã 
Prazeres, de 44. A diretora 
da L’Agence, de 48 anos, man-
teve durante dois anos uma 
relação com este piloto da 
TAP, de quem chegou a estar 
noiva, mas o casamento nunca 
se concretizou. ■

 Elsa 
Gervásio, 

de 48 anos, 
estava 

separada 
do piloto 

João Golegã 
Prazeres, 

de 44



 Apresentação 
da nova 

coleção de 
MARIA JOÃO 
BAHIA reúne 

família 
e amigos 

da designer 
de joias

 “Sou uma 
grande

admiradora
 do trabalho 

da Maria 
João„ 
Margarida 

Mercês de Mello

 Em cima, Maria João Bahia com o marido, António Maria de Mello, e os fi lhos, 
João, de 23 anos, Martim, de 18, e António, de 24. Em baixo, António Monteiro 

com João Charters de Almeida e Silva, conde de Bahia, pai da joalheira, e João Braga A
o fi m de 12 anos, Maria 
João Bahia decidiu dar 
um novo look à sua joa-
lharia, na Avenida da 
Liberdade, em Lisboa, 

e torná-la ainda mais acolhedora. 
A apresentação da nova coleção,
“Light Language”, foi o pretexto 
perfeito para mostrar não só a 
‘nova’ loja mas também as suas 
novas criações aos clientes, ami-
gos e familiares. “Identifi co-me 
muito mais com este novo 
ambiente”, afirmou a artista, 
visivelmente satisfeita. “Sou 
muito amigo do pai da Maria  
João, andei praticamente com 
ela colo, e gosto imenso dela. 
Por outro lado, também gosto 
muito de joias. A Maria João é 
uma ótima artista e gosto muito
do trabalho dela”, revelou o 
fadista João Braga. ■

texto Evelise Moutinho (evelisemoutinho@lux.
masemba.com)  fotos Tiago Frazão



À esquerda, Ana Sande Lemos, e Caetana Beirão 
da Veiga com Peggy Guinness.  Em cima, Maria 

João Bahia com a mãe, Maria Adelaide Franco da 
Silva de Ataíde. Em baixo, Francisca Aranha, Carlos 
de Vasconcelos e Sá e Carmo Aranha, Margarida 

Mercês de Mello, e Maria João Espírito Santo

 “Gosto muito de joias e a Maria João 
é uma ótima artista„ João Braga



 O ator e 
FRANCISCA, 

ambos de 35 anos, 
mantêm uma 

relação há cerca 
de cinco meses

JOSÉ 
CARLOS 
PEREIRA 

apresenta 
a namorada

 O romance entre José Carlos 
Pereira e Francisca foi tornado 
público em novembro passado, 

quando o ator partilhou uma 
fotografi a no Facebook em que 

mostrava duas mãos com alianças

fotos D.R. e Arquivo Lux

“Estou muito 
feliz”, garantiu 
o ator à Lux, 
depois de 

ter partilhado 
uma fotografi a 
a dois na sua 

página de 
Facebook

“A
mor”. Era esta a legenda 
que acompanhava a 
primeira fotografia 

tornada pública de José Car-
los Pereira e Francisca, que o 
ator partilhou recentemente na 
sua página de Facebook. Aca-
bou por a retirar algum tem-
po depois, mas serviu para 
que fi nalmente se conhecesse 

a cara da sua namorada, com 
quem mantém uma relação des-
de novembro. A legenda, assim 
como a cumplicidade que o ca-
sal evidencia nas imagens cap-
tadas na discoteca Cool Disco, 
em Santa Maria da Feira, não 
deixam dúvidas de que o ator 
atravessa uma fase muito apai-
xonada. Apesar de discreto no 

que se refere à nova relação, 
José Carlos Pereira não deixou 
de confi rmar à Lux que está a 
viver em pleno a sua paixão com 
Francisca: “Estou muito feliz. De-
cidi partilhar no meu Facebook 
esta fotografi a com a minha 
namorada, tirada numa disco-
teca.“ Já no início do romance, 
o ator tinha revelado que acre-

ditava ter encontrado a estabi-
lidade: “Sinto que há qualquer 
coisa de diferente desta vez. 
Sinto uma maturidade dife-
rente.” Recorde-se que Fran-
cisca é a primeira namorada 
que José Carlos Pereira assume 
depois do conturbado relacio-
namento com Liliana Aguiar. ■



PAULA AMORIM rodeada da família 
e dos amigos na abertura da nova 
Fashion Clinic, na Baixa do Porto

Em cima, Paula Amorim com o pai, 
Américo Amorim, e a fachada da nova loja da Fashion 

Clinic. À esquerda, Inês Costa Leite, e Cristina 
Ferreira. Em baixo, a anfi triã com Filipa Pinto 

Coelho e Isabel Jorge de Carvalho

“Estou muito otimista, 
vai correr lindamente!„



“A Paula teve 
uma grande 

coragem em vir 
para a Baixa„ 

Bárbara Taborda

Em cima, Bárbara Taborda e Rui Moreira, Alda Almeida com José Américo Amorim 
Almeida, Paula Amorim, e Miguel Júdice. Em baixo, um aspeto geral da lojaA 

lém das duas lojas, 
na Avenida da Liber-
dade, em Lisboa, 
e na Avenida da 
Boavista, no Porto, 

Paula Amorim abriu agora mais 
uma Fashion Clinic em plena 
Baixa da Invicta, no edifício 
do Palácio das Cardosas. Com 
uma área de 130 metros qua-
drados, a loja tem dois pisos 



e foi desenhada pela dupla 
Oitoemponto. O cocktail de 
inauguração foi muito concor-
rido e requintado, e todos os 
convidados adoraram o novo 
espaço. À Lux, Paula Amorim 
reconheceu que foi preciso 
alguma coragem para fazer o 
investimento neste momento, 
acrescentando: “É importante, 
nestas coisas, ser-se pioneiro. 
A Baixa do Porto está a trans-
formar-se, e é imperioso 
estarmos neste local. O Porto 
foi eleito o destino europeu 
de 2014, e aqui conseguimos 
estar perto dos turistas, e che-
gar a outro tipo de clientes”, 
disse, acrescentando: “O luxo 
tem muito a ver com o lifestyle, 
e estas coisas convivem todas 
de uma forma muito informal. 
Estou segura de que será o 
início de uma nova era para o 
Porto. Estou muito otimista, vai 
correr lindamente!” ■

Em cima, Isabel Costa 
com Fernando Costa Freire, 
Paula Amorim com o marido, 

Miguel Guedes de Sousa, e Sandra 
Teixeira com Rui Reininho. 

À direita, António Rui 
e Mafalda Fernandes. Em baixo, 

um aspeto do catering

“Acho que 
o comércio de 
qualidade é um 
convite para as 
pessoas virem à 
Baixa outra vez„ 

Rui Reininho 

texto Rodrigo Ferreira  fotos Ângela Velhote



À direita, Paula Amorim 
com Artur Miranda e Jacques 
Bec, a dupla de decoradores 
responsável pelo design da 

loja. Em baixo, Patrícia Falcão 
e Sandra Gonçalves, Estela 
Barbot, Maria do Sameiro 

Ribeiro com Elisabete Moreira, 
e Álvaro Fernandes

“É indício de 
que a cidade 
está a atrair 
investimento 
de qualidade„ 

Rui Moreira



ALEXANDRA 
SOLNADO 

lança primeiro 
romance com 

o apoio da 
fi lha, JOANA 

SOLNADO

NUNO 
QUEIROZ RIBEIRO 

acompanhou 
a namorada 

à apresentação 
de “Há Mil
 Anos que 

Não Te Via”

 “Partilhei 
com 

a minha 
mãe as 

emoções 
que ela 

foi vivendo 
ao longo do 
processo„

 Em cima, Joana Solnado ao lado da mãe, 
no dia em que Alexandra Solnado apresentou 

o romance “Há Mil Anos que Não Te Via” 
no Conservatório Nacional. Em baixo, a atriz 

com o namorado, o chef Nuno Queiroz Ribeiro

N
o dia em que Alexandra 
Solnado apresentou o 
seu primeiro romance, 

“Há Mil Anos que Não Te Via”, 
Joana Solnado foi um dos 
grandes apoios da mãe e não 
escondeu o seu orgulho: “Já 
não fi co nervosa, como fi cava 
nos primeiros livros. No entan-

to, este é tão especial e tão úni-
co... Estou muito orgulhosa do 
trabalho que a minha mãe fez.” 
Joana confessou que foi acom-
panhando a evolução criativa: 
“Partilhei com a minha mãe as 
emoções que ela foi vivendo ao 
longo do processo de escrita.” 
Ao seu lado, na plateia do au-

ditório da Escola de Música do 
Conservatório Nacional, em Lis-
boa, Joana contou com o apoio 
do namorado, o chef Nuno Quei-
roz Ribeiro. Os dois são pais de 
Flor, de um ano e meio. A atriz 
confessou que a espiritualidade 
da mãe é aplicada de forma na-
tural: “Temos de tentar viver 

o melhor possível, e acho que 
o melhor ensinamento que 
podemos dar a uma criança é 
ela ver-nos felizes. É isso que 
tento fazer todos os dias com a 
minha fi lha: transmitir-lhe a mi-
nha felicidade, correr atrás dos 
meus sonhos.” ■

fotos Ricardo Santos



saúde

Clínica Gerações
Tel. 213 583 910

paulo.oom@geracoes.net

“Ao contrário das bactérias, os vírus 
não conseguem tratar-se com antibióticos. 
Mesmo os antibióticos mais fortes nada 
conseguem fazer quando uma doença 
é provocada por um vírus„

Jo
ão

 C
ab

ra
l

Paulo Oom
Pediatra 

VÍRUS E BACTÉRIAS: QUEM É CULPADO?
Desde que nasce, a criança está sujeita a ser 
invadida por vários organismos que podem 
ultrapassar as suas barreiras de defesa e 
provocar as mais variadas doenças. Muitas 
são inocentes, como um resfriado, outras 
são bem mais graves, como uma pneumonia 
ou uma meningite.
Na grande maioria dos casos, estes organismos 
são bactérias ou vírus. Existem milhares 
de vírus e bactérias diferentes capazes de 
provocar doenças. A principal diferença entre 
eles, aquela que mais nos interessa para o 
combate a estas infeções no dia a dia, é que 
para as bactérias temos uma arma muito efi -
caz (os antibióticos), enquanto para os vírus 
não. De facto, os vírus não são sensíveis aos
antibióticos, pelo que, nas infeções de origem
viral, estes medicamentos não ajudam. Esta 
diferença é fundamental, como facilmente 
se percebe.
Os vírus e as bactérias podem provocar todo 
o tipo de doenças. Na prática, qualquer órgão 
pode ser atacado por estes organismos. As 
infeções de garganta, de ouvidos, dos pul-
mões, dos intestinos, dos rins, da pele e 
mesmo do cérebro podem ser provocadas 
por ambos, mas há um dado muito impor-
tante que os pais devem saber em rela-
ção a estas infeções: a maioria das doen-
ças infantis é provocada por vírus. Isto é 
verdade para quase todas as doenças da 
pele, nomeadamente para as que pro-
vocam manchas no corpo, como a vari-
cela, o sarampo, a papeira e a rubéola. 
Outro exemplo são as infeções do aparelho 
respiratório, como as amigdalites, as laringites, 
as bronquiolites e as pneumonias. Nas doenças 
intestinais, como as gastrites ou as diarreias, 
os vírus também são os principais culpados. 

Mesmo as infeções mais temidas, como as 
meningites, são, na sua grande maioria, 
provocadas por vírus. 
Muitas vezes, aquilo que preocupa o pediatra 
é perceber, numa determinada doença, se as 
queixas são provocadas por um vírus ou se 
podem ser devidas a uma infeção provocada 
por bactérias. Na pele, por exemplo, algumas 
manchas são típicas de infeções virais, 
enquanto outras são características de infeções 
por bactérias. No aparelho respiratório, 
algumas características da auscultação levam 
a suspeitar de vírus, enquanto outros sons 
são muito sugestivos de ser uma bactéria 
a culpada. 
Ao contrário das bactérias, os vírus não 
conseguem tratar-se com antibióticos. Mesmo 
os antibióticos mais fortes nada conseguem 
fazer quando uma doença é provocada por 
um vírus. Muitos pais têm alguma difi culdade
em aceitar este facto: estão convencidos de 
que, em pleno séc. XXI, não há impossíveis 
na Medicina. A verdade é que ainda existem 
fronteiras a alcançar. Muitos pais pensam 
que a doença apenas precisa de ser diagnos-
ticada para poder ser tratada, mas, muitas 
vezes, não é assim. Quando a doença é viral, 
não pode ser tratada com antibióticos. 
Nas crianças, e nas doenças mais comuns, 
tudo o que há a fazer é tentar proporcionar 
o maior conforto àquela criança, baixando 
a febre, aliviando os vómitos, diminuindo 
a diarreia ou acalmando as dores. Depois, 
é esperar que o próprio organismo resolva 
o problema e combata o vírus com as suas 
defesas.

REGRAS GERAIS EM RELAÇÃO AOS ANTIBIÓTICOS
Os antibióticos atuam sobre as bactérias 
que provocam as infeções e ajudam o 

organismo das crianças a eliminá-las, mas 
não têm qualquer ação sobre as infeções 
provocadas por vírus. 
Deve ser sempre o pediatra a prescrever 
um antibiótico, de forma a assegurar que 
ele é tomado o mais corretamente possível 
e durante o tempo adequado.
Na sua maioria, os antibióticos devem ser 
administrados de oito em oito horas. Alguns 
podem ser dados de 12 em 12 horas, ou 
mesmo apenas uma vez por dia. Se uma 
toma fi ca atrasada por qualquer motivo, deve 
ser tomada logo que for possível, mesmo 
que tenham passado algumas horas. Se, 
por esquecimento, uma toma não é feita 
de todo, a toma seguinte deve ser dada na 
hora indicada, na dose normal, e o antibiótico
deve continuar a ser dado regularmente a 
partir daí.
Um antibiótico pode estar contraindicado 
sempre que haja suspeita de ter existido 
alergia a esse antibiótico.
Apesar de poder haver alguns efeitos 
indesejáveis, estes não são frequentes. 
Em caso de suspeita de alergia, pelo 
aparecimento de manchas na pele, vómitos 
ou diarreia, o pediatra deve ser consultado. 
O efeito secundário mais grave é as bactérias 
tornarem-se resistentes, o que pode levar 
ao aparecimento de infeções difíceis de 
controlar. Os pais não devem, em situação 
alguma, decidir que a criança vai tomar 
um determinado antibiótico só porque o 
mesmo foi efi caz numa situação anterior. 
Os antibióticos devem ser mantidos fora 
do alcance das crianças. 



citações

“Não vinha preparado para isto” 
José Sócrates, confrontado por José Rodrigues dos Santos sobre as suas alegadas contradições, in RTP1

“O Einstein era um homem extremamente inteligente. 
Tenho pena que não tenha conhecido Pinto da Costa 
e a comitiva que o acompanha, porque em vez de falar 
de universo e estupidez, falaria de uma frase célebre 
de um treinador português [Manuel Machado]: 
‘Um vintém é um vintém e um labrego é um labrego’”
Bruno de Carvalho in Rádio Renascença

“Os funcionários públicos são tratados pelo governo 
como um porquinho mealheiro”
Catarina Martins in i

“Temos o pior de dois mundos: 
julgamos depressa na praça 
pública e devagar devagarinho nos 
tribunais, até que tudo prescreva”
Ricardo Costa in Expresso

“As aulas eram numa capela. 
O bónus era que na mesma 
capela produziam hóstias 
e nós tínhamos direito, de vez 
em quando, a comer as aparas”
Manuela Azevedo in Sábado

“Quando nasci, nasci morto. 
Nasci com o cordão umbilical 
à volta do pescoço e a minha 
mãe estava na Casa de Saúde 
de S. José e fez uma promessa 
a S. José para que me ajudasse 
a sobreviver”
Paulo Coelho in Público

“Não há milagres, não 
descobrimos petróleo entretanto”
Maria Luís Albuquerque, sobre uma possível reposição 
salarial na Função Pública, in Correio da Manhã

“O primeiro-ministro foi a Berlim 
como o afi lhado pobre a bater 
à porta da madrasta rica”
Jerónimo de Sousa in Jornal de Notícias

“Hoje, qualquer pessoa acha que 
pode ser artista. O lixo triplicou” 
Rui Veloso in Visão

“Assim como houve pessoas que manifestaram o seu apoio, 
outras tantas fi zeram de mim uma espécie de macaco 
do circo. Atiravam coisas para o chão para eu apanhar”
Dora, sobre o trabalho no McDonald’s, in Jornal de Notícias

“A maior parte das pessoas que falam na praça pública
não sabem daquilo que falam, não estudam. E, portanto, 
mandam palpites. Palpites que entretêm o circo mediático, mas 
que não contam para nada, e não resolvem problema algum”
Vítor Bento, acerca do debate sobre a reestruturação da dívida pública, in TSF

“Sou muito físico. Acho que todos os atores são. 
Gosto de atores que cospem, que arrotam, que são viscerais” 
João Ricardo in Correio da Manhã TV 

“O público não é burro. Emburrece quando lhe é dada 
matéria para isso” 
João Perry in Notícias TV 

“[O caso dos quadros de Miró é] a coisa mais estapafúrdia 
que aconteceu na política portuguesa, nos últimos 
meses. Miró nunca foi um grande pintor e estes quadros 
são de segunda e terceira categoria” 
Vasco Graça Moura in Visão

“A ironia, no caso de Moniz, 
é este seu regresso à TVI agora 
como consultor para ajudar 
a reconstruir uma máquina 
que ele montou e deixou afi nada” 
Nuno Santos in Notícias TV 

“A corrupção começa no pequeno 
favor, muitas vezes lícito, por 
amizade (…) E acaba no crime” 
Guilherme d’Oliveira Martins in Visão 

“Finalmente alguém confrontou 
José Sócrates com as barbaridades 
que vai dizendo semanalmente 
sob a capa de comentador.
José Rodrigues dos Santos 
fez aquilo que há muito devia 
ter sido feito, foi jornalista 
frente a um político que 
foi responsável pela gestão 
do País durante vários anos”
Manuela Moura Guedes in Facebook

“Na minha infância 
e adolescência não havia 
muita mistura. Ouvíamos 
falar dos gangues dos africanos. 
Não digo que fosse racista, 
mas tinha preconceitos. 
Depois de ir a Cabo Verde 
abracei por completo 
a cultura africana”
Rui Unas in Tabu

“O árbitro estava branco 
e muito nervoso. Havia 

muita gente que não queria que o Real ganhasse”
Cristiano Ronaldo, sobre o jogo entre o Real Madrid e o Barcelona, in Jornal de Notícias

“Em Portugal, a austeridade cortou aos ricos, 
em percentagem, o dobro do que tirou aos pobres”
Francisco Sarsfi eld Cabral in Sol 

“Quero fazer o mesmo por esta equipa que Pedro, 
o Grande, fez por São Petersburgo” 
André Villas-Boas, na apresentação como treinador do Zenit, in Sol

“O entrevistador não é nem 
pode ser uma fi gura passiva 
que está ali para oferecer um 
tempo de antena ao político. 

O entrevistador não é o ‘ponto’ 
do teatro cuja função 
é dar deixas ao actor„

José Rodrigues dos Santos, sobre a polémica a propósito da sua postura 
no espaço de comentário de José Sócrates na RTP, in Facebook



DA ARTE DA PAZ
Das poucas artes marciais que pratiquei 
na minha vida, a que mais me seduziu foi 
o Aikido. Criado pelo japonês Morihei 
Ueshiba (1883-1969), a palavra quer 
dizer “a arte (ou o caminho) da paz”. 
Lembro-me de passar noites a fi o com os 
meus companheiros, aprendendo a lutar 
de tal maneira que toda a energia negativa
do adversário fosse dirigida contra si 
próprio. 
Ueshiba, que é conhecido pelos praticantes 
de Aikido como “Grande Mestre”, deixou 
uma série de práticas fi losófi cas, confe-
rências, poesias e conversas com discípulos. 
Seguem-se alguns dos seus principais 
ensinamentos. 

ONDE COMEÇA A ARTE DA PAZ
A Arte da Paz começa em si. Trabalhe 
para conseguir que ela permaneça a seu 
lado. Toda a gente possui um espírito que 
pode ser aperfeiçoado, um corpo que pode 
ser treinado e um caminho a seguir. 
Está aqui para cumprir estas três metas, 
e para isso são necessárias duas coisas: 
manter a tranquilidade e praticar a Arte 
em tudo o que fizer. Nenhum de nós 
precisa de dinheiro, poder ou status para 
praticar a Arte. Neste exato momento, 
tem os seus pés no Paraíso e deve treinar 
agora. 

O UNIVERSO E O HOMEM
Tudo no Universo vem da mesma fonte. Esta 
fonte, a que chamamos vida, contém o nosso 
passado, o nosso presente e o nosso futuro. 
À medida que o homem caminha adiante,
pode desintegrar ou harmonizar a energia 
vital. O mal nasce no momento em que 
passamos a acreditar que é apenas nosso 
aquilo que pertence a todos. Isso provoca 
soberba, desejos inúteis e raiva. Aquele 
que não é possuído pelas coisas acaba por 
ser dono de tudo.

O HOMEM E AS OITO FORÇAS
Para praticar a Arte da Paz, é preciso, em 
algum momento, mergulhar alternadamente
nas oito forças opostas que sustentam o 
Universo: movimento e inércia, solidez e 
adaptação, contração e distensão, unifi cação
e divisão. Elas estão presentes em tudo, 
da vastidão do espaço à mais pequena das 
plantas. Cada coisa traz em si uma reserva 
gigantesca da energia universal, que pode 
ser usada para o bem de todos. 

O CRESCIMENTO CONSTANTE
A vida é desenvolvimento. Para atingir isso, 
suba às montanhas altas e desça até aos 
vales profundos da sua alma. Inspire e sinta
que está a sugar para dentro de si tudo o 
que existe nos céus e na Terra. Expire e sinta 
que o ar que sai do seu corpo carrega

a semente da fecundidade. Irá fazer a 
humanidade ser mais verdadeira, melhor 
e mais bela.  

A RESPIRAÇÃO INFINITA
Tudo o que existe em cima e em baixo 
também existe dentro de si. Tudo respira.
Quando perceber isso, compreenderá 
também a Arte da Paz. Aqueles que a 
praticam sabem que são guerreiros protetores
da Mãe Natureza, e em cada respiração 
colocam dentro de si o Sol e a Lua, o Paraíso 
e o Mundo, a maré alta e a maré baixa, a 
primavera e o inverno, o verão e o outono. 
Toda a aprendizagem do Homem pode 
ser resumida na maneira como ele respira 
conscientemente. De cada vez que faz 
isso, compartilha da energia poderosa que 
sustenta a Criação.  

A ATENÇÃO CONSCIENTE
Faça com que cada dia seja realmente 
novo, vestindo-se com as bênçãos do 
Paraíso, banhando-se em sabedoria e 
amor, colocando-se sob a proteção da Mãe 
Natureza. Aprenda com os sábios e os livros 
sagrados, mas não se esqueça de que cada 
montanha, rio, planta ou árvore também 
tem algo para lhe ensinar. 
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“Para praticar a Arte da Paz, é preciso, 
em algum momento, mergulhar alternadamente 
nas oito forças opostas que sustentam o Universo: 
movimento e inércia, solidez e adaptação, 
contração e distensão, unifi cação e divisão„



Dezenas de convidados 
celebram os 650 anos 

da vila de Cascais

“Foi aqui que 
estudei, que casei, 
que tive as minhas 
fi lhas„ Carlos Carreiras

U
m elegante cocktail dinatoi-
re assinalou o arranque das 
comemorações dos 650 anos 
da vila de Cascais, reunindo 
no Palácio da Cidadela um 

grupo de convidados ilustres, a maior 
parte com uma ligação emocional à 
vila. “Não nasci em Cascais, mas estou 
aqui desde os meus quatro, cinco anos”, 
afi rmou o presidente da Câmara Munici-
pal, Carlos Carreiras, que foi o anfi trião da 
noite. “Foi aqui que cresci, que estudei, 
que casei, que tive as minhas fi lhas. 

Cascais é um concelho cada vez mais 
atrativo e dinâmico”, sublinhou o autarca, 
que adora caminhar pelas dunas da 
Cresmina, junto ao Guincho. Apesar de 
também não ter nascido em Cascais, 
Duarte Nobre Guedes mudou-se para 
a Linha aos 18 anos e nunca mais de lá 
saiu: “Todos os dias, ao nascer do 
Sol, faço uma hora de caminhada pela 
ciclovia do Guincho. É um grande 
privilégio viver aqui!”, diz o presidente da 
Junta de Turismo da Costa do Sol. Foi 
no Teatro Experimental de Cascais, 

 À esquerda, Duarte e Sofi a Nobre Guedes. Em cima, 
Ana e Carlos Carreiras, presidente da Câmara Municipal 

de Cascais, e Miguel Horta e Costa, que recordou a infância feliz, 
passada entre o Estoril e Cascais



do qual foi também fundadora, que Maria 
do Céu Guerra se estreou profi ssional-
mente: “Não nasci em Cascais, mas os 
meus avós viviam aqui. Vim para cá com 
dois anos e saí aos trinta. Cascais é uma 
vila linda, foi muito agradável viver aqui”, 
recordou a atriz. Francisco Pinto Balse-
mão, por sua vez, revelou que não tro-
caria Cascais por qualquer outro sítio 
do mundo. O presidente do Grupo 
Impresa tem uma relação afetiva muito 
forte com a terra onde vive há mais de 40 
anos: “Foi aqui que aprendi a nadar, com 
o velho professor Teixeira, a remar, a ve-
lejar, a pescar lulas, a fazer esqui aquático 
e também a namorar, a ‘bater’ a praia do 
Tamariz e a piscina do Hotel Atlânti-
co, com eventual subida aos gelados 

Em cima, Patrícia e António 
Pires de Lima, Sofi a Ulrich 
com José Avillez, e Maria 
Cristina Champalimaud 

Lino. À direita, Francisco 
Pinto Balsemão e António 

Simões de Almeida

“Todos os dias, 
faço uma hora 
de caminhada 
pela ciclovia„ 
Duarte Nobre Guedes



Em cima, Isabel Magalhães 
e José Sousa e Mello. 

À esquerda, Ana Paula Reis. 
À direita, Maria do Céu Garcia 
com a presidente da delegação 
da Cruz Vermelha Portuguesa 
na Costa do Estoril, Manuela 
Filipe, Maria do Céu Guerra, 

que recordou os tempos 
em que viveu na Linha, onde 
se estreou profi ssionalmente 

como atriz no Teatro 
Experimental de Cascais, 

e Filipe Soares Franco

“Vim para cá 
com dois anos 
e saí aos trinta. 
Cascais é uma 
vila linda, foi 

muito agradável 
viver aqui„ 

Maria do Céu Guerra

texto Susana Monteiro  fotos Hélder Maia

Santini. Foi no Guincho e na piscina 
da Marinha que ensinei os meus fi lhos 
a furar as ondas, a fazer carreirinhas, 
a mergulhar. Sou devedor de Cascais 
e, defi nitivamente, não quero a rees-
truturação da minha dívida”, recor-
dou Balsemão, que é o presidente da 
Comissão de Honra das Comemorações 
dos 650 Anos da Vila de Cascais, num 
discurso emotivo, ao qual se seguiu um 
concerto da Orquestra de Câmara de 
Cascais e Oeiras. ■



 Princesa CHARLENE 
abre o coração para 
falar do casamento 

e da vontade 
de ter fi lhos com 

ALBERTO DO MÓNACO

 “Desejamos 
muito. Está 

tudo nas mãos 
de Deus„ 

A alegada crise no casamento  
e a pressão para engravidar 
são alguns dos temas das 
últimas edições espanhola 

e italiana da Vanity Fair

T
rês anos depois do seu casamen-
to com o príncipe Alberto, Char-
lene continua a enfrentar duras 
críticas e a ser alvo de especu-
lação por parte da imprensa. 

Recentemente, a ex-nadadora sul-africa-
na, de 36 anos, foi capa das edições es-
panhola e italiana da Vanity Fair, que trou-
xeram a público os temas mais polémicos 
que tem protagonizado: a solidez do seu 
casamento e o facto de não engravidar. 
“Desejamos muito. Está tudo nas mãos 
de Deus.” Foi desta forma breve que a 
princesa respondeu à Vanity Fair Itália 
acerca da vontade de ter fi lhos. Um 
assunto delicado: segundo a edição 
espanhola da publicação, Charlene sofre 
muita pressão devido ao facto de não 
trazer ao mundo um herdeiro de Alberto: 

“Quem mais a critica é a princesa Carolina, 
que, por outro lado, prefere que ela 
fracasse e não tenha um bebé, para que 
o seu fi lho mais velho, Andrea, seja o 
herdeiro”, revelou um amigo da princesa. 
A mesma revista destaca: “O ambiente 
que se vive no palácio é muito hostil”, o 
que difi cultou a adaptação de Charlene: 
“Foi vítima de muitas pressões e de 
comentários feitos com a única intenção 
de a prejudicar.” A crise no casal, muitas 
vezes sustentada pelo facto de a princesa 
fazer férias sem o marido, é desmentida 
por Charlene: “O príncipe Alberto é o meu 
marido, mas também o meu melhor amigo, 
e ajudou-me a ultrapassar obstáculos que 
pareciam insuperáveis”. ■

texto Vasco Pereira (vascopereira@lux.masemba.com)
fotos Getty Images e Arquivo Lux



Charlene e Alberto conheceram-se 
em 2000 e casaram-se em julho de 2011 

A vida de Charlene 
na corte monegasca 
não tem sido fácil, 

segundo a Vanity Fair 

 “O Príncipe Alberto 
é o meu marido, 

mas também 
o meu melhor amigo„



 RITA PEREIRA feliz com a sua participação 
no videoclip dos B4, “É Melhor Não Duvidar”

 “O vídeo está lindo. 
Estou supercuriosa 

para ver as reações„

F
ã da canção “É Melhor Não Duvidar”, 
da dupla angolana B4, Rita Pereira 
nem queria acreditar quando, depois 

de muito elogiar o tema no Instagram, 
recebeu um convite dos autores, os músicos 
Big Nelo e C4, para participar no respetivo 
videoclip. “Adoro a música! Estivemos 
cinco dias a fi lmar em Miami e o vídeo está 
lindo. Estou supercuriosa para ver as 
reações”, confessou a atriz no lançamento 
do videoclip, no dia 20, nas Cavalariças do 
Hotel Pestana Palace, em Lisboa. “Quan-
do estive em São Tomé, estava sempre 
a ouvir esta canção. Sempre que entrava 
no átrio do hotel, ouvia-se esta música. 

Ficou a minha música e a da minha mãe. 
Os B4 convidaram-me por ter dito tantas 
vezes no Instagram que adorava aquele 
tema. Aliás, eles comentaram o meu post, 
e, umas semanas depois, convidaram-me 
para fazer o videoclip. Todos os dias 
recebo mensagens de pessoas a dizerem 
que gostam imenso e que estão contentes 
por eu ter participado no vídeo”, acrescen-
ta Rita, que se mostrou muito feliz ao lado 
de Big Nelo e C4. Recém-chegada de 
umas longas férias no Brasil, a atriz 
mostrou-se muito entusiasmada com esta 
nova experiência. ■

Rita Pereira com a dupla angolana B4, resultado da amizade dos músicos 
Big Nelo e C4, na apresentação do videoclip do tema “É Melhor 
Não Duvidar”, no qual participa. Recém-chegada de umas férias 

no Rio de Janeiro, a atriz mostrou-se muito feliz com o resultado fi nal

fotos Hélder Maia



Torres Joalheiros 
inaugura loja 
de 500 metros 

quadrados 
na Avenida 

da Liberdade, 
em Lisboa

 “Quem quer 
trabalhar 
consegue 

fazer coisas. 
Não temos 
medo de 

trabalhar„
Ricardo Torres

C
om mais de cem anos 
de experiência em 
joalharia e relojoaria, 
a Torres Joalheiros 
inaugurou uma fl ag-

ship store na Avenida da Liber-
dade, em Lisboa. Um espaço 
com 500 metros quadrados, 
distribuído por dois andares. 
Ricardo Torres, que faz parte da 
quinta geração da família a tra-
balhar no negócio, é também o 
responsável pela loja: “Demos 
conta de que precisávamos de 
um espaço maior. As ourivesa-
rias e joalharias eram lojas mais 
pequenas, mas a mudança da 
tendência obriga a ter espa-

À esquerda, João Carlos Torres 
com a mulher, Rita Torres. 

À direita, um momento do desfi le. 
Em baixo, Christian Hannover, 

Marie Mercier, José Duarte Lobo 
de Vasconcellos e Ana Garcia



Em cima, Ricardo Torres, 
Xana Nunes, Isilda 
Peixe com os seus 

cães, e Sandra Paço 
à conversa com Fátima 
Lopes e Paula Bobone. 

À direita, Vicky Fernandes 
e Helena Coelho

“Nunca 
cometi uma 

extravagância. 
Não posso!„

Helena Coelho

ços maiores. Na altura em que 
estamos, a Avenida da Liber-
dade passou a ser o espaço de 
excelência”, explica, garantindo 
que tem sido fácil manter o 
negócio de família: “Quem quer 
trabalhar consegue fazer as 
coisas. Não temos medo de 
trabalhar”, assegura. Vicky 
Fernandes não quis faltar à 
inauguração: “A minha família 
é cliente há muitos anos da 
Torres Joalheiros. Têm peças 
únicas, de luxo, e uma forma 
muito personalizada de aten-
der os clientes”, sublinhou. ■

texto Natália Ribeiro (nataliaribeiro@lux.masemba.
com) fotos Artur Lourenço



 Ao lado da mulher, 
CARLOS MARTINS reconhece 

que a doença do fi lho os mudou

 “Já passámos por muita 
coisa. Agora, damos 
mais valor à vida„ 

À esquerda, Carlos 
Martins com a mulher, 

Mónica. Em baixo, 
o carro do futebolista 
do Benfi ca à entrada 

da nova loja da 
Torres Joalheiros  

C
arlos Martins foi conhecer 
a nova loja da Torres Joa-
lheiros: “É sempre um 

prazer voltar a uma casa des-
tas”, disse. Ao lado da mulher, 
Mónica, o futebolista do Ben-
fi ca descontraiu num fi nal de 
tarde passado na Avenida da 
Liberdade, em Lisboa. Apesar de 
não querer revelar se comprou 
ou não alguma peça de joalharia 
ou relojoaria, o jogador assegu-
ra que não tem dias marcados 
para mimar a mulher. “A minha 
mulher merece tudo, não é um 
dia ou dois. Quando posso, é 
tudo direcionado para a família”, 
revelou. Carlos e Mónica têm 

três fi lhos em comum: Gustavo, 
de 5 anos, Martim, de 3, e Maria 
Inês, de 1. Em 2012, o fi lho mais 
velho do casal foi submetido a 
um transplante de medula óssea, 
devido a uma aplasia medular. 
A família viveu momentos dra-
máticos, mas a doença de Gus-
tavo já faz parte do passado. 
Porém, o futebolista reconhece 
que a experiência obrigou o casal 
a repensar tudo: “Já passámos 
por muita coisa, aprendemos 
muito. Agora, damos mais valor 
à vida e aos prazeres que ela 
nos proporciona. Há que viver!”, 
remata. ■

fotos Artur Lourenço



 SEAL elogia 
CRISTINA 
FERREIRA 
e revela 

que gostaria 
de conhecê-la

 O cantor 
diz que a 

apresentadora 
é parecida com 
a ex-mulher, 
HEIDI KLUM

 “Gosto de 
surpresas. 
Pode ser 
que haja 
uma em 
breve.
Vamos 
ver...„ 

Cristina Ferreira

Em cima, a top model 
Heidi Klum. Em baixo, 
a apresentadora da TVI 

Cristina Ferreira. 
À direita, o cantor Seal 

F
oi a grande surpre-
sa da noite de 23 de 
março, no progra-
ma “A Tua Cara Não 
Me É Estranha Kids”. 

Cristina Ferreira fi cou boquia-
berta com o vídeo de uma 
mensagem gravada por Seal 
e exibida em direto. “Fui com-
pletamente surpreendida. Mas 
estas supresas é que têm gra-
ça. Foi muito giro ver alguém lá 
longe e tão conhecido fazer um 

vídeo para mim”, reconhece a 
apresentadora da TVI. O cantor 
britânico, abraçado ao produ-
tor musical Luís Jardim, pre-
sidente do júri do programa, 
elogiou a beleza de Cristina Fer-
reira e revelou que gostaria de 
conhecê-la. “Se ele vier cá, terei 
todo o gosto em me encontrar 
com ele. Vou dizer ao Luís que, 
quando ele quiser vir comer um 
pastel de Belém, eu vou lá com 
ele [risos]. Ou então, quando o 

Luís for ter com ele, pode ser 
que eu também vá. Gosto de 
surpresas e só posso dizer que 
pode ser que haja uma em 
breve. Vamos ver...”, disse 
a apresentadora à Lux, ante-
vendo um encontro com o 
músico. Em direto no progra-
ma, Luís Jardim revelou ainda 
que Seal lhe confi denciou que 
achava Cristina Ferreira pareci-
da com a ex-mulher, a top mo-
del alemã Heidi Klum. “O Luís 

mostrou-lhe coisas minhas na 
Internet e os meus projetos. 
O que ele lhe disse é que 
achava que, na fase em que eu 
era loira e tinha franja, era pa-
recida com a Heidi Klum. É en-
graçado, porque já me tinham 
dito isso algumas vezes. Quanto 
à fisionomia, acho que não 
somos parecidas, mas em 
termos de estilo de cabelo, há 
algumas semelhanças. Ela tam-
bém gosta de arriscar no que 



Seal disse a Luís Jardim, durante um trabalho conjunto, 
que achava Cristina Ferreira parecida com a ex-mulher 

na fase em que ambas usavam franja. Em baixo, o vídeo 
exibido no programa “A Tua Cara Não Me É Estranha Kids”

veste, tal como eu, mas daí a 
achar que somos parecidas vai 
uma grande diferença [risos]”, 
diz. Orgulhosa com o comentário 
de Seal, a apresentadora da TVI 
reconhece que faz bem ao ego 
ouvir elogios como aquele. 
“Qualquer mulher gosta de ser 
comparada com a Heidi Klum. 
É quase como se fosse com-
parada com a Claudia Schiffer 
[risos]”, assume. Separado des-
de 2012 de Heidi Klum, com 

quem esteve casado durante 
sete anos, Seal nunca mais as-
sumiu uma relação em público.
Cristina Ferreira, por seu lado, 
é uma das solteiras mais deseja-
das de Portugal, e especifi ca que 
não afasta quaisquer hipóteses: 
“Não tenho um estilo de homem 
defi nido”, diz a apresentadora 
com a habitual boa disposição 
que se lhe conhece. ■

 “Qualquer mulher gosta 
de ser comparada 

com a Heidi Klum [risos]„

 “Quando o Seal quiser vir 
comer um pastel de Belém, 
eu vou lá com ele [risos]„texto Natália Ribeiro (nataliaribeiro@lux.

masemba.com) fotos Gtres on line e Arquivo Lux



D. 
Afonso de Bragança, Príncipe 
da Beira, estava visivelmente 
feliz com a presença de toda 
a família na Missa Solene em 
que celebrou os seus 18 anos, 

e que decorreu na Igreja de Nossa Se-
nhora da Encarnação, em Lisboa: “Esta 
celebração foi importante, especialmente 
porque vejo que todos os meus familiares 
vieram”, confessou o fi lho mais velho de 
D. Duarte e D. Isabel no fi nal da missa, 
na qual leu uma oração de consagração 
da sua vida. Para D. Afonso, a chegada 
à idade adulta representa ganhar “maturi-
dade e responsabilidade”, atributos que a 
mãe, D. Isabel, lhe reconhece: “Acho que
o Afonso, a Francisca e o Dinis são pes-
soas naturais e responsáveis. Penso que 
são felizes, que é o mais importante, e 
têm esta grande ligação a Portugal, que 

D. AFONSO 
DE BRAGANÇA 

celebra 18 anos 
em Missa Solene

“Esta celebração foi 
importante porque 

todos os meus 
familiares vieram„

Em cima, D. Duarte 
e D. Isabel com 
os fi lhos, Dinis, 

Afonso e Francisca. 
Ao lado, D. Miguel 

e D. Henrique, 
e, na foto, Miguel 
Horta e Costa com 
o neto, Francisco



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

À esquerda, Jorge, 
Maria Amélia, Maria Assunção 

e Jorge Jardim Gonçalves. 
À direita, D. Afonso a receber 
os cumprimentos de familiares 

e amigos. Em baixo, com 
o padre João Seabra, Claudine 

e Alexandra de Cadaval, 
e Charles-Philippe e Diana

de Cadaval com a fi lha, Isabelle

 “Espero que 
ele consiga 

servir Portugal, 
servir a Deus„ 
D. Duarte de Bragança

é uma das coisas a que nós estamos 
sempre atentos.” D. Duarte partilha o 
sentimento da mulher: “Espero que, 
com maturidade, ele consiga servir 
Portugal, servir a Deus e desenvolver as 
suas próprias capacidades para ser um 
homem feliz e realizado.” Como pre-
sente de aniversário, D. Afonso gostaria 
de tirar a carta e receber um carro. “Vou 
dar-lhe a possibilidade de tirar a carta
de condução, algo em que ele estava 
muito interessado, assim como em tirar 
a licença de caça”, confi rmou o pai. Os 
estudos são a prioridade na vida do 
aniversariante, que ainda não sabe se 
tirará um curso superior em Portugal 
ou no estrangeiro. Economia, Direito ou 
Agronomia são as suas preferências. ■



antena lux

Nuno Lopes e Fanny Ardant
REALIZADORA FRANCESA FASCINADA 
COM O PROTAGONISTA DO SEU NOVO FILME
“Assim que o vi pela primeira vez, percebi, 
pelo seu porte e pela sua sensibilidade, 
que era o ator que imaginei para fazer de Furio”, 
revelou Fanny Ardant, na antestreia de “Cadências 
Obstinadas”, no cinema Medeia Monumental, 
em Lisboa. Nuno Lopes, por sua vez, confessou 
que adorou fazer a personagem principal deste 
fi lme rodado em Lisboa, um homem que, a certa 
altura, põe a carreira à frente do seu grande amor.

Elsa Pataky e 
Chris Hemsworth
FORAM PAIS DE GÉMEOS
Tristan e Sasha nasceram 
no Hospital Cedars Sinai, 
em Los Angeles, juntando-se 
à fi lha mais velha do casal, 
India Rose, de 22 meses. 
Elsa e Chris estão radiantes 
com a chegada dos dois 
rapazes à família. “Já estão 
em casa. Tristan e Sasha vieram 
ao mundo no dia 18 de março, 
logo depois da Lua Cheia. 
Felicidade completa”, 
escreveu a atriz na sua conta 
do Instagram, com uma 
fotografi a onde se veem 
os pés dos recém-nascidos.

Carla Bruni 
e Nicolas 
Sarkozy
NAMORAM 
DEPOIS DE VOTAREM
Em dia de eleições 
municipais em França, 
Carla Bruni e Nicolas 
Sarkozy fi zeram questão 
de cumprir o dever 
cívico. Vestidos 
de forma informal, 
foram votar em Paris 
e depois pararam 
num jardim 
para descontrair. 
Sentados num banco, 
mostraram-se 
bastante apaixonados, 
e a antiga primeira-dama 
francesa chegou mesmo 
a colocar as suas pernas 
por cima das do marido, 
enquanto se protegia 
do frio. 
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Ashton 
Kutcher 
e Mila Kunis
À ESPERA DO 
PRIMEIRO FILHO
O ator, de 36 anos, e a 
atriz, de 30, ainda não 
confi rmaram os rumores, 
mas a revista People 
garante que os amigos 
mais próximos do casal 
já sabem da boa nova. 
Ashton e Mila, que 
namoram desde 2012, 
esperam o primeiro fi lho 
em comum. Segundo 
fonte próxima do casal, 
a atriz, que estará 
grávida de poucas 
semanas, já recebeu 
um anel de noivado, 
mas o casamento 
não está para breve.

Andrea Bocelli 
e Veronica Berti
CASAM-SE AO FIM DE 12 ANOS DE NAMORO
O cantor lírico, de 55 anos, casou-se com a 
namorada de longa data, de 30. O casal ofi cializou 
a relação numa cerimónia romântica no porto 
de Livorno, na Toscânia, em 21 de março, dia 
do segundo aniversário da fi lha, Virginia. O casal 
conheceu-se em 2002, pouco depois de Bocelli, 
que é cego desde os 12 anos, se ter separado 
de Enrica Cenzatti, com quem teve dois fi lhos, 
Amos, de 18 anos, e Matteo, de 15.

Príncipe Laurent da Bélgica
EM COMA INDUZIDO

O irmão do rei Filipe da Bélgica está internado há vários 
dias, para tratar uma pneumonia, e encontra-se em coma 

induzido. A informação foi confi rmada pelo porta-voz real, 
que desmentiu os rumores de que o príncipe, de 50 anos, 

estaria internado devido a uma depressão. O porta-voz 
acrescentou que a situação clínica do príncipe é estável 

e que, ao seu lado, têm estado a mulher, a princesa Claire, 
e os reis Filipe e Matilde, que cancelaram uma viagem 

a Madrid para assistir ao funeral de Adolfo Suárez.

Catarina 
Furtado
SOLIDARIEDADE EM 
EVENTO PARA CRIANÇAS
Como presidente da 
associação Corações 
Com Coroa, Catarina 
Furtado esteve presente 
no Lisbon Kids Market, que 
decorreu nas Cavalariças 
do Hotel Pestana Palace. 
Quem visitou a feira, 
dedicado à moda infantil, 
teve oportunidade 
de contribuir com um euro 
para a instituição: “Pode 
ser pouco para muita 
gente, mas é muito para 
muitas pessoas”, disse 
Catarina à Lux, adiantando 
que um dos próximos 
projetos da sua associação 
é criar um curso 
de voluntariado. 
A apresentadora assistiu 
ao desfi le de moda e 
recordou que, em criança, 
não ligava muito à aparência: 
“Não era nada vaidosa, 
era mais maria-rapaz.”Ri
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Maria, Aníbal Cavaco Silva 
e Mariana Montez

CELEBRAM O DIA MUNDIAL DA POESIA 
NO PALÁCIO DE BELÉM

Para assinalar o Dia Mundial da Poesia, o Palácio de 
Belém voltou a ser palco de um serão de poesia. Como 
já começa a ser tradição, Mariana Montez, de 17 anos, 

neta do Presidente da República, leu um poema (“Lisboa 
Ausente”, de Pedro Rapoula) escolhido por Maria Cavaco 

Silva. “Já é uma imagem de marca a Mariana ler nesta 
cerimónia. Ajudo-a sempre a escolher o poema”, afi rmou 
a primeira-dama, confessando que a neta “continua a ler, 

porque é a única da família que se atreve”.
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P
ais e avós perderam 
o “sentido de viver”. 
Levou-o uma onda 
do Meco, a 15 de 
dezembro passado, 

que arrastou a vida de seis 
jovens estudantes da Univer-
sidade Lusófona. Para João 
Miguel Gouveia, que sobreviveu 
à tragédia, a luta tem passado, 
precisamente, por reencontrar 
a alegria que tinha há alguns 
meses, quando era um simples 
estudante e empregado de 
café. Até ao fatídico fim de 
semana de praxes, alegada-
mente por ele liderado, em 
que passou a ser conhecido 
em todo o País como “o so-
brevivente do Meco”. Fechou-
-se em casa de familiares, no 
concelho de Cascais, logo após 
a tragédia. O psicólogo que 
começou a acompanhá-lo dis-
se mesmo, no início, que ele 
não estava em condições para 
falar sobre o assunto. Pare-
ce, no entanto, estar a con-
seguir recuperar o sorriso 
que o caracterizava. A Lux 
publica agora, três meses e meio 
depois, as primeiras fotogra-
fi as do Dux (líder de praxes) 
da Comissão Ofi cial de Praxes 

A Lux publica as primeiras 
fotografi as de 

JOÃO MIGUEL GOUVEIA 
após a tragédia no Meco

Dux retoma 
o seu dia a dia 
com um sorriso

 João Miguel Gouveia deslocou-se de táxi entre a sua casa 
e o Amoreiras Shopping Center, que fi ca a menos de um quilómetro. 

Naquele centro comercial passeou, sorridente, com uma familiar

Familiares das seis vítimas 
continuam revoltados 

com o “silêncio” do único 
sobrevivente da fatídica noite



 Em cima, Fátima e Humberto Negrão, que choram a morte do fi lho, 
Pedro, o segundo, em baixo, entre as outras vítimas: Joana Barroso, 

Catarina Soares, Carina Sanchez, Tiago Campos e Andreia Revez

 “Isso de estar traumatizado é muito bonito, 
mas é nos fi lmes. Se pode retomar a vida dele, 
por que não pode falar connosco?„ Fátima Negrão 



 No período a seguir à tragédia, o Dux refugiou-se 
em casa de familiares, na zona de Cascais. 

Depois de regressar a sua casa, era raro ser visto 
na rua. Atualmente, as saídas são diárias

João Miguel Gouveia disse às 
autoridades que tudo não passou 

de um acidente, mas os pais 
das vítimas não acreditam

Académicas (COPA) da Uni-
versidade Lusófona de Lisboa. 
“Quando aconteceu tudo, ele 
não era visto por aqui. Só muito 
raramente saía à noite, quando 
o vinham buscar, mas agora já 
sai quase todos os dias”, relatou 
à Lux um vizinho, que pe-
diu para não ser identifi cado. 
Foi numa dessas saídas, na 
tarde da passada terça-feira, 
dia 25 de março, que João 
Miguel Gouveia foi fotografado. 
Deixou o prédio onde mora, em 
Campo de Ourique, e entrou 
num táxi previamente chamado, 
que o transportou num per-
curso de um quilómetro (cerca 
de dez minutos a pé) até ao 
Amoreiras Shopping Center. 
Aí, acompanhado por uma 
familiar, fez compras numa per-
fumaria e numa loja de roupa. 
Conversou animadamente com 
a familiar, enquanto caminhava, 
mas, quando se apercebeu da 
presença do repórter fotográfi co, 
fugiu, voltando a entrar no cen-
tro comercial. Mais tarde, numa 
mercearia perto do apartamento 
onde mora com a mãe, ‘barricou-
-se’ com alguns amigos, que aca-
baram por interpelar o fotógrafo. 
Os amigos, sobretudo outros 
membros da COPA, têm sido, 
desde o início, o seu grande 
apoio. Além de ajudarem a 
arrumar e a distribuir os perten-
ces das vítimas, que estavam 
na casa onde pernoitaram, em 
Aiana de Cima, têm respeitado 
o ‘pacto de silêncio’ que une 
os estudantes e que muito tem 
irritado os familiares dos jovens 
que perderam a vida, numa ale-
gada praxe, no areal da praia do 
Meco. “Acredito que ele seja 
aconselhado a não falar pelo 
advogado, mas também pela 
própria organização [COPA], 
que tem uma hierarquia muito 
rígida”, afi rma Fátima Negrão, 
mãe de Pedro Tito Negrão, o 
jovem de 24 anos cujo corpo foi 
o último a aparecer. “Quan-
do os próprios namorados de 
algumas vítimas são os primei-
ros a não falar, está tudo dito”, 
continuou. Em questão está, 
por exemplo, João Crespo, 
namorado de Catarina Soares, 
que continuou a defender a 
ação da COPA, em entrevista 

à RTP, mesmo depois da mor-
te da jovem. Porém, segundo 
Fátima Negrão, que junta-
mente com os outros pais já 
se constituiu assistente no 
processo em curso (ao qual 
ainda não teve acesso), as 
pessoas já estão a perder o 
medo de falar, e mais dados 
começarão a ser revelados. 
Contrariando a tese de aci-
dente, apresentada por João 
Gouveia, de 23 anos, às auto-
ridades, e pelos seus familia-
res em carta enviada à Lusa, 
os pais das vítimas garantem 
que, no momento das suas 
mortes, estavam em pra-
xes. Fundamentam-no com a 
presença de alguns objetos 
encontrados no areal, como as 
cascas de ovos – que simboliza-
vam a união entre eles, e eram 
usadas para alguns exercícios 
de praxes. Também a entrega 
de camisas de traje de homem 
aos pais de Catarina Soares in-
dicia a presença de mais ele-
mentos da COPA, ainda que 
tal tenha sido sempre negado. 
Os pais, tanto pela quantidade 
de alimentos comprados, como 
pelas notas de preparação do 
fi m de semana, garantem que 
havia mais gente. Novas teste-
munhas afi rmaram o mesmo, 
numa reportagem de Ana Leal, 
da TVI. Três pessoas disseram ter 
visto um rapaz mais velho, “com 
barba cerrada” e “forte”, nas ati-
vidades com os outros elemen-
tos. Identifi caram-no, através de 
fotos, como sendo um Dux 
Honoris que, até agora, negou 
às autoridades ter estado no lo-
cal. A investigação continua em 
curso, mas a Lux sabe que está 
a poucas semanas da sua con-
clusão. Só depois, quando fi car 
concluído o despacho de acusa-
ção ou o arquivamento do caso, 
Vítor Parente Ribeiro, o advoga-
do das famílias das vítimas, vai 
ter acesso ao processo, explicou. 
O mesmo a que as famílias jun-
taram duas queixas-crime: uma 
contra terceiros e outra contra 
João Miguel Gouveia. Afi nal, o 
seu silêncio fá-los acreditarem na 
sua culpa: “Quem não deve não 
teme. Se ele não vem responder, 
é porque alguém é responsável 
e, nesse sentido, essas pessoas 



Em cima, António Soares e Fernanda Cristóvão, pais 
de Catarina Soares, que afi rmam ir lutar até ao fi m pela 
verdade, e o sobrevivente, com mais peso e de barba

 “Quero apelar a todos os amigos e à 
COPA que contem tudo o que sabem„ 

Fernanda Cristóvão à TVI 

são as primeiras a incriminarem-
-se”, defendeu Fátima Negrão, 
cuja revolta aumenta perante o 
impasse. Afi nal, só quer saber 
a verdade sobre as circunstân-
cias em que perdeu o seu fi -
lho mais novo, naquela noite: 
“Acho normal que ele [o Dux] 
retome a vida dele. Esta história 

de estar traumatizado é muito 
bonita, mas é nos filmes. Se 
pode retomar a vida dele, 
porque não pode falar connos-
co? Isto só demonstra o perfi l 
dele”, concluiu à Lux. ■

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

fotos D.R. e Arquivo Lux       



 Em cima, a capa da primeira 
edição da Lux Angola. 

À esquerda, Felipa Garnel, 
diretora da Lux Portugal, 

e Nuno Santiago, diretor-geral 
da Masemba. À direita, Liliana 

Santos, diretora da Lux Angola, e 
Magda Almeida, diretora-geral da 
Semba. Em baixo, Pedro Paneiro, 

Inês Fino, Eduardo Cardoso 
Menezes e Luís Botequilha

Lançamento 
da Lux Angola 
reúne caras 
conhecidas 

dos dois países 
num animado 

cocktail 
em Luanda

 “Há muitos 
anos que 

queria que 
isto tivesse 
acontecido„ 

Felipa Garnel, 
diretora da Lux 

Portugal

L
uanda, 21 de março de 
2014. A data assina-
la o lançamento da 
primeira edição da Lux 
Angola, e o aconteci-

mento foi celebrado com gran-
de entusiasmo, na presença 
de caras bem conhecidas dos 
dois países, num animado cock-
tail de fi m da tarde, no Epic 
Sana Luanda Hotel. “Há muitos 
anos que queria que isto tivesse 
acontecido. Só chegámos ago-
ra, mas viemos em força. Vou 
acompanhar este projeto, de 
vez em quando virei visitar-vos, 



 “É uma 
ótima 

iniciativa. 
Os angolanos 

precisam 
e merecem 
ter revistas 

como a Lux„ 
Pérola

mas este é um projeto vosso, 
de Angola. É como uma irmã 
que vive fora, mas estaremos 
sempre ligadas”, disse Felipa 
Garnel, diretora da Lux Portugal. 
Entre os cerca de 400 convida-
dos, o espírito era de alegria e 
otimismo pela chegada da Lux 
a Angola. “É sempre mais uma 
forma de comunicação que 
vamos ter no nosso mercado.
Ouvi dizer que a Lux veio para 
dar ‘10 a 0’ às outras revistas. 
Para já, chamou-me a atenção 
o facto de muitas fotografi as 
serem ao estilo paparazzi. Estou 

 Em cima, as irmãs 
e manequins 
Maura Faial 

e Branca Faial, 
e os atores 

Grace Mendes 
e Fredy Costa. 

À direita, Pérola 
com Sérgio Neto, 
e Lesliana Pereira, 

que foi capa 
da primeira 

edição da revista. 
A Lux Angola 

está à venda todas 
as sextas-feiras 



Em cima, Edusa Chindecasse, Yara Mosquito com António 
Gamito, Daniel Nascimento, José Fragoso, e Maria João 

Peixe Dias, diretora comercial da Lux. Ao lado, Joel 
Benoliel conversa com Rosa Matias e Creusa Nhanga

 “A Lux vem preencher uma 
lacuna no mercado das revistas 

de Angola. Espero que faça 
a diferença!„ Daniel Nascimento

curioso para ver esse lado da 
revista”, revelou, divertido, o ator 
Fredy Costa. Para Lesliana Perei-
ra, a atriz que surge na primeira 
capa da Lux Angola, este é, sem 
dúvida, um momento especial: 
“Estou muito feliz. Tive a opor-
tunidade de ver a revista, hoje, 

e adorei as fotografi as”, confes-
sou. Para Daniel Nascimento, 
um rosto bem conhecido em Por-
tugal, o desejo é simples: “Espe-
ro que a Lux faça a diferença!” ■

texto Evelise Moutinho (evelisemoutinho@lux.
masemba.com)  fotos Ana Trindade, 

Luís de Barros e Patrice de Lemos



O
grupo Douro Azul inau-
gurou mais dois navios-
-hotel que irão fazer 

cruzeiros no principal rio do 
norte do país, com uma ceri-
mónia no Cais de Gaia. Mário 
Ferreira, proprietário da empre-
sa, convidou Laura Ferreira para 
ser madrinha de um deles, o
Viking Hemming. A mulher do 

primeiro-ministro, Pedro Passos 
Coelho, fez-se acompanhar 
pela fi lha Teresa, de 19 anos, 
fruto de um casamento ante-
rior. “Temos de ter autoesti-
ma e mais confi ança em nós, e 
de passar esta mensagem aos 
jovens. Foi por isso que trouxe 
a minha fi lha. Acho que é bom 
que ela partilhe e possa come-

morar comigo o sucesso de 
uma empresa portuguesa”, afi r-
mou. “É importante ela tam-
bém ter esta noção. Os jovens 
precisam destes pontos de refe-
rência, que, por vezes, passam 
despercebidos”, disse ainda. 
Sobre o facto de participar 
numa cerimónia sem a com-
panhia do marido, comentou: 

“Claro, sou uma entidade pró-
pria. Formamos uma equipa e 
tenho muito orgulho em poder 
representá-lo”, disse, acrescen-
tando: “Acho que posso fazer 
este papel muito bem. O meu 
objetivo é representar Portugal 
e também representar bem a 
imagem do meu marido.” ■

fotos Álvaro C. Pereira

Acompanhada pela fi lha TERESA, 
LAURA FERREIRA foi madrinha 

de um novo navio-hotel no Douro

“É bom que ela partilhe, 
e possa comemorar 

comigo o sucesso de uma 
empresa portuguesa„

À esquerda, a mulher de Pedro Passos Coelho 
com a fi lha mais velha, Teresa, de um anterior casamento. 
Em baixo, Laura Ferreira com Mário Ferreira e a mulher 

do proprietário da Douro Azul, Paula Paz Dias





BIBÁ PITTA conta com 
o carinho dos fi lhos 
para ultrapassar a 

morte da mãe, PIEDADE 
VITERBO PITTA

 “A MADALENA 
diz-me para não 
chorar, porque 

a avó Nani 
está bem„ 

 Em cima, a foto que Bibá Pitta colocou no Facebook 
e que retrata a ternura entre mãe e fi lha. Em baixo, 
Bibá e a fi lha no Dia Mundial da Síndrome de Down, 
que se assinala a 21 de março, e que foi lembrado 

na escola Ibn Mucana, em Cascais

C
om o sorriso de sem-
pre mas longe da ale-
gria que a caracteriza, 
Bibá Pitta partilhou 
com a Lux as emo-

ções do Dia Mundial da Sín-
drome de Down, no dia 21 de 
março, menos de uma semana 
depois de ter perdido a mãe, 
Piedade Viterbo Pitta, vítima de 
doença prolongada. “A minha 
mãe sempre me disse: ‘Nunca 

faltem uns aos outros!’ Foi sem-
pre a mensagem dela e não só 
agora que estava doente. ‘Sejam 
amigos, não se chateiem por 
nada!’ Foi assim que fui criada”, 
revela. Por não poder ‘faltar’ à 
fi lha Madalena, de 16 anos, por-
tadora da síndrome de Down, 
Bibá fez das lágrimas e da 
tristeza força e festejou com a 
fi lha um dia especial para toda a 
família. “Mais do que ser o Dia 

Mundial da Síndrome de Down, 
é impossível não me sentir gra-
ta por tudo o que a escola da 
Madalena, a Ibn Mucana, em 
Cascais, lhe fez. A ela e a todas 
as Madalenas do mundo, é cla-
ro! À chegada à escola, a profes-
sora Margarida e a direção rece-
beram-na com uma fl or, fi zeram 
umas fi tinhas lindas, de todas as 
cores, para dar à família, em que 
se dizia: ‘Na Ibn Mucana, apren-

demos com a diferença.’ Tam-
bém fi zeram um vídeo (com a 
música do ‘Mamma Mia’, que é a 
sua preferida), que retrata o que 
a Madalena faz e tem aprendido 
ao longo dos anos que está com 
eles. Ver o carinho com que 
fazem isto é extremamente gra-
tifi cante e tornou este dia ainda 
mais especial. Tenho a certeza 
de que a minha mãe assistiu”, 
comentou. Apesar da tristeza, a 



Uma das últimas aparições públicas de Piedade 
Viterbo Pitta, com a fi lha Bibá e a neta Madalena, 
no Hotel Cascais Miragem, em dezembro de 2013

 “Era 
uma mãe 

intemporal 
e infi nita„ 

força e a energia que a tornam 
uma mulher especial estão pre-
sentes na forma como procura 
conforto na família, de quem é 
agora o principal pilar: “A casa 
está triste, está parada, desgos-
tosa como nós. Estamos todos 
perdidos. A casa era a minha 
mãe, a matriarca. Vivíamos mãe 
e fi lha lado a lado, não ia para a 
minha casa, mas sim para o meu 
quarto. Para superar esta etapa, 

agarro-me aos meus fi lhos, ao 
meu marido, ao meu pai, a mim. 
É um processo muito doloroso, 
mas é muito meu. Vou ser a 
matriarca da casa, tenho de me 
reorganizar, tenho de acompa-
nhar os meus fi lhos, o meu pai, 
o meu marido, que é uma 
pessoa excecional”, afirma. 
Quando fala dos fi lhos, não lhes 
poupa elogios. Quer pela forma 
como estiveram presentes 

 “É impossível 
não me 

sentir grata 
por tudo 

o que 
a escola 

da Madalena 
faz por ela„ 



 “A Madalena adora a escola 
e trabalha muito. À proporção dela, 

já começa a ler, faz exercícios 
de matemática... Trabalha muito!„ 

Em cima, Bibá Pitta e os pais, Piedade e Pedro Pitta, 
em julho de 2013, no lançamento do seu livro, 

“Não Faz Diferença Nenhuma”. Em baixo, ao estilo 
da mãe, num momento de ternura com Madalena

ao longo do tempo em que a 
avó esteve doente, quer pela 
forma como a têm acarinhado, 
ou simplesmente pelo modo 
como se entregam uns aos ou-
tros: “Os meus fi lhos foram fan-
tásticos ao longo destes meses. 
Foram a mão, a ajuda, a pre-
sença necessária, sem nunca 
sequer lhes ter sido pedido ou 
cobrado…”, conta. “Para dizer 
a verdade, a minha mãe e o meu 
pai nunca foram avós para os 
meus fi lhos. Vivi toda a vida ao 
pé dos meus pais e eles foram 
sempre também pais para os 
meus fi lhos. Há muitos anos que 
vivemos na mesma casa no Esto-
ril, e o que separa a minha casa 
da casa-mãe é uma janela, não 

uma porta. Eles foram sempre 
pais de todos nós! Na casa-mãe 
e na casa-fi lha, nunca houve 
diferença entre avó e fi lha. Se eu 
não estivesse em casa, a minha 
mãe entrava e automaticamente 
era eu, ocupava a minha posição 
de mãe. Os meus fi lhos, mui-
tas vezes, até lhe diziam: ‘Para 
mãe, já chega a mãe! A avó 
também quer ser mãe?’ ”, ri-se 
ao recordar. Dada a diferença 
da Madalena, poderia pensar-se 
que seria ela quem teria mais 
difi culdade em perceber a ‘par-
tida’ da avó, a gerir a ausência. 
Porém, mais uma vez, Bibá Pitta 
agradece a fi lha especial que 
tem: “A Madalena foi espetacu-
lar. Eu tinha uma enorme paixão



 Madalena, de 16 anos, é 
a terceira de cinco irmãos: 

Maria, de 21, Tomás, 
de 20, Salvador, de 15, 

e Dinis, de 7 

 “A minha mãe era o barulho e a alma 
desta casa. Nunca me faltou!„ 

pela minha avó paterna, Ga-
briela Pitta, que morreu há dois
anos, com 98 anos, e a Madalena
também a adorava. Agora, 
quando a minha mãe partiu, 
estávamos aqui a tentar gerir a
dor e a Madalena punha a mão-
zinha no nosso ombro e dizia:
‘Não faz mal, a avó Pitta está a 
tomar conta da avó Nani. Ela é 
mais velha, está a tomar conta.
A avó está muito bem, porque 
está com a avó Pitta. Não chores, 
mãe!’ Foi um conforto enorme 
ouvir aquelas palavras. A Madale-
na tem uma maturidade tão gran-
de e é tão inteligente que conse-
gue passar a palavra aos irmãos, 
aos pais, ao avô e ajudar-nos a 
estar mais calmos. Ela não é a que 
sofre mais, mas a que resolve mais 
rapidamente o problema e ajuda 
os outros a acreditar que a avó 
está bem. A Madalena é real-

mente especial, muito especial. 
Ela era das mais ligadas à minha 
mãe, por todas as razões. Mas 
mantemos a rotina: ela continua 
a tomar o pequeno-almoço com 
o meu pai, vê futebol e come tre-
moços com ele, abraça-o todos 
os dias…”, conta, sem esconder 
o orgulho nesta fi lha especial. 
À procura de se reencontrar, Bibá 
Pitta sabe que não vai ser fácil 
mas que, apesar da ausência 
física, vai continuar a contar com 
a mãe: “Ela era o barulho e a 
alma desta casa. Nunca me fal-
tou! A sua coragem encorajava-
-nos. Era uma mãe intemporal e 
infi nita! Aproveitem as mães e 
os pais, são peças fundamentais 
no dia a dia. Sem eles, vivemos 
mal, vivemos de outra maneira.” ■

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

fotos Ricardo Santos, D.R. e Arquivo Lux



panorama

Casal Obama versão macaco 
A fotomontagem de Barack e Michelle Obama 

transformados em macacos correu as redes sociais depois 
de publicada pelo jornal belga De Morgen. Bombardeado 

com críticas e acusado de racismo, o jornal 
apressou-se a emitir um pedido de desculpas 

pela “piada de mau gosto”, que apenas pretenderia
 ironizar sobre a relação entre 

Obama e Vladimir Putin, o presidente da Rússia. 
A imagem foi publicada como se tivesse sido 

enviada à redação pelo chefe de Estado russo. 
Além desta imagem, uma outra fotografi a mostra 

Obama com a inscrição “primeiro presidente negro 
dos EUA começa a vender marijuana”.

Juntos, passo a passo 
O maior desgosto de Debby Elnatan era ver 
o seu fi lho, Rotem, agarrado a uma cadeira
de rodas. A paralisia cerebral, identifi cada 
pelos médicos aos 2 anos, impedia a criança
de reconhecer as suas próprias pernas. 
Dar a Rotem a possibilidade de andar 
foi um sonho tornado realidade graças 
ao aparelho que inventou e que, 
brevemente, será comercializado 
em todo o mundo através da Leckey, 
uma empresa irlandesa especializada 
em acessórios para crianças com 
defi ciências motoras. O Upsee permite 
que a criança fi que de pé, presa a 
um adulto através de um colete e um arnês. 
Os pés encaixam numa estrutura presa 
aos pés do adulto e, assim, conseguem 
caminhar juntos. A sensação que o Upsee 
dá a uma criança que nunca andou é única 
e vai mudar a vida de milhares de famílias 
em todo o mundo. 

D.
R.

D.
R.



“Toda a Gente Me Diz Isso”DESTAQUES TV

“KILL BILL – A VINGANÇA
 VOL. 1”
FOX MOVIES, quinta-feira, 
27, 21h15
The Bride, interpretada por 
Uma Thurman, fazia parte de 
um grupo de assassinos de 
elite, até ter decidido mudar 
de vida. Parte para o Texas, 
onde pretende casar-se, ideia 
reprovada pelo seu ex-patrão 
e pelos ex-colegas, que apa-
recem na cerimónia e dispa-
ram sobre toda a gente. Ape-
sar de ter fi cado cinco anos 
em coma, The Bride sobrevive 
e planeia a vingança. Um fi l-
me de Quentin Tarantino.

“MASTERCHEF PORTUGAL”
TVI, sábado, 29, 22h45
No quarto episódio, os aspi-
rantes a chefs começam por 
conhecer mais um desafi o em 
que contarão com a ajuda de 
um profi ssional com uma es-
trela Michelin. Depois, terão 
de cozinhar para parte do 
elenco e da equipa técnica 
de “O Beijo do Escorpião”.

“PALCOS - KATIA GUERREIRO 
NO OLYMPIA”
RTP2, sábado, 29, 02h15
A fadista atuou na mítica sala 
parisiense a 23 de janeiro de 
2012 e chamou-lhe “a noite 
mais mágica da minha vida”. 
A juntar à viagem pelos 
fados mais emblemáticos da 
sua carreira, cantou “Minha 
Senhora das Dores” e “Ma 
Plus Belle Histoire d´Amour”, 
acompanhada pela dupla 
de pianistas Ricardo Vieira e 
Tomohiro Hatta.

“THE VOICE PORTUGAL”
RTP1, domingo, 30, 21h45
Apresentado por Catarina 
Furtado e Vasco Palmeirim, o 
novo concurso de talentos da 
RTP promete descobrir a me-

lhor voz de Portugal. Os can-
tores serão avaliados numa 
prova cega, em que ape-
nas a voz importa. Os que 
forem aprovados escolherão 
o seu mentor: Mickael Car-
reira, Anselmo Ralph, Marisa 
Liz ou Rui Reininho.

“EM FAMÍLIA”
SIC, segunda-feira, 31, 
18h45
Da autoria de Manoel Carlos, 
a nova telenovela da SIC con-
ta a história de duas famílias 
ligadas por laços de sangue 
e de amor. Duas irmãs casa-
das com dois irmãos decidem 
viver as suas vidas em casas 
interligadas. É esta a realida-
de de Chica (Natália do Vale), 
Selma (Ana Beatriz Nogueira), 
Ramiro (Oscar Magrini) e Ita-
mar (Nelson Baskerville). Por 
isso, não é surpresa quan-
do os primos Laerte (Gabriel 
Braga Nunes) e Helena (Ju-
lia Lemmertz) começam um 
namoro ainda na infância…

“DA VINCI’S DEMONS”
FOX, segunda-feira, 31, 
23h00
A segunda temporada co-
meça numa Florença des-
truída depois dos eventos 
fi nais da primeira temporada. 
Aqui vemos Da Vinci na sua 
contínua busca do lendário 
“Book of Leaves”, tentando, 
ao mesmo tempo, descobrir 
a verdade sobre a sua mãe. 
A jornada leva-o a um novo 
mundo, onde surgirão novos 
desafi os e perigos.

Ferrari Land 
em Barcelona 
A Ferrari Land vai custar cem milhões de 
euros e será o segundo parque de diversões 
da marca, que inaugurou um, em 2010, no 
Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. 
Localizado em Port Aventura, perto de 
Barcelona, o parque terá 75 mil metros 
quadrados e incluirá vários simuladores 
de competição e o mais alto e mais 
rápido acelerador vertical da Europa. 
Terá também um hotel de luxo 
com a forma de um carro de Fórmula 1, 
com 250 quartos, restaurantes e lojas. 
Os responsáveis do construtor italiano 
de carros desportivos esperam abrir as 
portas em 2016 e contam receber cerca 
de quatro milhões de visitantes por ano. 

O fi m do mistério 
Quase duas semanas depois de ter desaparecido, as autoridades 
malaias confi rmaram que o avião da Malaysia Airlines se 
despenhou no Oceano Índico. Os familiares das 239 pessoas 
que seguiam no voo MH370 foram informados, alguns através 
de um insensível SMS, de que não havia sobreviventes e de que 
os destroços do Boieng 777 continuavam por recuperar. Até à 
hora de fecho desta edição, desconheciam-se os motivos que 
levaram o avião a mudar de rota, para uma localização remota, 
longe de qualquer lugar onde seria possível aterrar.
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KÁTIA AVEIRO É 
A PRIMEIRA LÍDER 
SEMANAL EM 
“SUPERVIVIENTES”
Irmã de Ronaldo 
destaca-se no reality 
show espanhol.

CAROLINA 
PATROCÍNIO NO
FINAL DA GRAVIDEZ
“Contagem fi nal 
e o Gonçalo já cá 
está!”, escreveu 
a apresentadora. 

MICHAEL 
SCHUMACHER 
JÁ PERDEU 
25% DO SEU PESO 
Imóvel há mais 
de 80 dias, o piloto 
pesa agora 53 quilos.

LUPITA NYONG’O 
RADIANTE 
COM ILUSTRAÇÃO 
DE PORTUGUESA 
Desenho inspirado 
de Joana Pereira 
voa até Hollywood.

TAMARA 
ECCLESTONE 
JÁ É MÃE!
A herdeira 
da Fórmula 1, de 29 
anos, apresentou 
a sua bebé, Sophia.

NAVEGUE 
NO NOVO 
SITE LUX.PT
Com um 
design mais 
apelativo 
e uma 
navegação 
mais intuitiva, 
encontre 
todos
os temas 
que mais 
lhe interessam 
em Lux.pt!

CELEBRIDADES: 
ANTES E DEPOIS 
Uns mudaram muito, 
outros nem tanto... Todos 
os dias, veja no Facebook, 
em exclusivo, as fotos 
dos álbuns de infância. 
Surpreenda-se, 
comente e partilhe!

OS VÍDEOS MAIS VISTOS EM LUX.PT
Gaffes sucessivas fi zeram de um casal de idosos 
um sucesso na internet. O almoço dos homens 
que a Lux distinguiu como Personalidades de 2013. 
Kevin Bacon num remake de Footloose, 30 anos depois. 
A comovente reação de uma criança quando descobre 
que vai ter um irmão. O modelo português André Costa 
faz subir a temperatura no novo videoclip de J Lo. 
O embaraçoso episódio do presidente da Colômbia.



 A escritora 
e o ator vivem um 
namoro discreto 

há cerca de um ano 
e já não escondem 

a paixão

“Abrimos esta 
exceção porque 

fazia sentido. 
Nos bons e nos 

maus momentos, 
é bom ter ao lado 

as pessoas de 
quem gostamos„ 

Margarida Rebelo Pinto

MARGARIDA 
REBELO PINTO 

e AFONSO 
VILELA 

posam juntos 
pela primeira 

vez, na 
antestreia 
do fi lme 
“Sei Lá”

Margarida Rebelo Pinto e Afonso 
Vilela chegaram juntos ao Cinema 

São Jorge, para a exibição 
do fi lme “Sei Lá”, no qual o ator 
tem uma pequena participação. 

O argumento é da escritora



 “Estive 14 anos 
à espera de conseguir 

fazer este fi lme„ 
Margarida Rebelo Pinto

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

“É 
uma emoção! É uma emoção 
maior do que quando escre-
vi o livro, porque escrever é 
um trabalho solitário, e um 
fi lme é um trabalho de equi-

pa.” As palavras são de Margarida Rebelo 
Pinto, no Cinema São Jorge, em Lisboa, 
em noite de antestreia do filme “Sei 
Lá”. Foi a primeira vez que a escritora 
posou com o namorado, Afonso Vilela, 
com quem mantém uma relação discre-
ta há cerca de um ano. O ator tem uma 
pequena participação no fi lme e foi isso que 
justifi cou esta rara aparição pública do 
casal: “Foi uma opção profi ssional. Ele é 
ator no fi lme e eu a argumentista. Abrimos 
esta exceção porque fazia sentido. Nos 
bons e nos maus momentos, é bom ter ao 
lado as pessoas de quem gostamos”, disse 
a escritora. Afonso e Margarida assistiram 
juntos à projeção do fi lme, adaptado do 
romance “Sei Lá”, lançado há 15 anos pela 
escritora, e um dos seus maiores sucessos 
literários. “As expectativas são muito ele-
vadas. Todas as pessoas que já viram o 
fi lme, incluindo a Margarida, gostaram e 
tiveram uma opinião positiva”, disse o ator 
e manequim, ainda antes de entrar na sala 
de cinema. No fi nal, Margarida Rebelo 
Pinto era uma mulher feliz: “Estive 14 anos 
à espera de conseguir fazer este fi lme, 
e acreditei sempre que ia acontecer. 
O [realizador] Joaquim Leitão foi de uma 
sensibilidade extraordinária, ao conseguir 
fazer um fi lme sobre mulheres. É um fi lme 
que fala ao coração das pessoas. Os diálogos
mais importantes do livro estão lá, e estou 
muito contente com o trabalho das atrizes. 
Foi um momento inesquecível”, rematou. ■

A escritora e o ator e manequim 
começaram a namorar 

há cerca de um ano, mas nunca 
se tinham deixado fotografar

 juntos. Agora, continuam 
a não querer alongar-se em 
comentários sobre a relação

 “Foi um momento 
inesquecível„ 

Margarida Rebelo Pinto



 DIOGO AMARAL, PATRICK DEMPSEY, CLÁUDIO RAMOS, 
CAIO CASTRO, JOSÉ CARLOS PEREIRA e BRAD PITT

 Os mais sexy de 2013 na opinião 
dos utilizadores do site Lux.pt

 O ator Diogo Amaral ocupou 
o primeiro lugar da votação 

e foi eleito o homem 
mais sexy de Portugal. 

Na mesma posição, 
mas a nível internacional, 

está Patrick Dempsey, 
de “Anatomia de Grey”. 
O apresentador da SIC, 

Cláudio Ramos, surge em
segundo lugar da votação



D
epois das mulhe-
res, vêm os homens. 
Durante 15 dias 
e no âmbito da elei-
ção das Personalida-

des Masculinas, os leitores da 
Lux votaram, através do site, 
para elegerem os homens mais 
sexy a nível nacional e interna-
cional. O ator Diogo Amaral, 
de 32 anos, foi considerado o 

homem mais sexy de Portugal. 
A nível internacional, o prémio 
foi para Patrick Dempsey, 
de 48 anos, o mais famoso 
médico de “Anatomia de Grey”. 
A nível nacional, o segundo 
lugar coube ao apresentador 
Cláudio Ramos, da SIC, de 
40 anos. O mesmo prémio, a 
nível internacional, foi para o 
ator brasileiro Caio Castro, 

de 25 anos, uma das estre-
las da telenovela “Amor à 
Vida”, em exibição na SIC. 
Finalmente, o terceiro lugar no 
pódio foi também atribuído 
a dois atores: ao português 
José Carlos Pereira, de 34 anos, 
e ao norte-americano Brad 
Pitt, de 50. ■

A nível internacional, 
o ator brasileiro Caio 

Castro conquistou 
o segundo lugar. Na 

terceira posição entre os 
portugueses mais sexy, 
fi cou o ator José Carlos 

Pereira. Na mesma 
posição surge Brad Pitt, 

que, com 50 anos, 
é o mais velho

texto Evelise Moutinho (evelisemoutinho@lux.masemba.
com) fotos Getty Images, D.R. e Arquivo Lux



JOANA DE SOUSA CARDOSO 
apresenta o namorado, o personal 

trainer AMÂNCIO SANTOS 

 “Agora estou a viver 
uma nova fase da 

minha vida com uma 
pessoa que adoro„ 

 Amâncio Santos, de 37 anos, e Joana de Sousa Cardoso, 
de 32, estiveram na reinauguração da cervejaria Portugália 
Belém, onde se mostraram muito cúmplices e carinhosos  

J
oana de Sousa Cardoso 
voltou a apaixonar-se, 
depois de terminada a 

relação de 11 anos com Mico 
da Câmara Pereira. A arquiteta, 
de 32 anos, apresentou o namo-
rado, Amâncio Santos, de 37,  

na reinauguração da Portugália 
Belém, onde estiveram sempre 
muito carinhosos. “Sim, é o meu 
namorado. Estou bem e estou 
feliz”, confessou a arquiteta, 
que se mostrou muito serena 
e a desfrutar deste momento 

ao lado do personal trainer. 
“Estou a viver uma nova fase na 
minha vida com uma pessoa que 
adoro”, afi rmou, acrescentado 
que o namorado, que é pai de 
Núria, de 3 anos, já conhece o 
seu fi lho, Afonso, de 10, e que os 

dois têm uma boa relação. “Sim, 
já se conhecem. É fundamental 
[terem uma boa relação], de outra 
forma não faria sentido. O Afonso 
costuma brincar e dizer: ‘Tens de 
tratar bem da minha mãe!’” ■

fotos Salvador Esteves 



fotos Gtres on line

F
oi através do site Goop, 
criado pela atriz, que Gwy-
neth Paltrow e Chris Martin 

anunciaram a sua separação, ao 
fi m de quase 11 anos de casa-
mento: “É com o coração cheio 
de tristeza que decidimos sepa-
rar-nos. Há um ano que temos 
estado a fazer um enorme 
esforço, algumas vezes jun-

tos, outras em separado, para 
ver o que seria possível entre 
nós, e chegámos à conclusão 
de que, apesar de nos amar-
mos muito, vamos separar-nos. 
Somos, no entanto, e seremos 
sempre uma família. Em mui-
tos aspetos, estamos ainda 
mais próximos do que algu-
ma vez estivemos”, escreveu o 

casal. A notícia caiu que nem 
uma bomba na noite de 25 e 
depressa se espalhou pelas 
redes sociais. O tráfego aumen-
tou de tal forma que o site da 
atriz fi cou indisponível durante 
algum tempo. Na carta, inti-
tulada “Separação Conscien-
te”, o casal pediu que fosse 
respeitada a sua privacidade 

neste momento particularmente 
difícil das suas vidas. Gwyneth
Paltrow, de 41 anos, e Chris 
Martin, de 37, casaram-se a 5 
de dezembro de 2003 e são 
pais de dois fi lhos: Apple, que 
fará 10 anos a 14 de maio, e 
Moses, que completará 8 anos 
no próximo dia 8 de abril. ■

À esquerda, Gwyneth Paltrow e Chris Martin na última aparição pública. Foi em janeiro, na festa de solidariedade 
Help Haiti, organizada pelo ator Sean Penn. Segundo o comunicado divulgado pela atriz e o vocalista dos Coldplay, 

há um ano que o casal lutava para salvar a relação. À direita, a atriz e os fi lhos, Apple, de 9 anos, e Moses, de 7

GWYNETH PALTROW 
e CHRIS MARTIN 

separam-se ao fi m de 
10 anos de casamento

“É com enorme tristeza 
que decidimos divorciar-nos. 

Somos e seremos 
sempre uma família„ 

Gwyneth Paltrow e Chris Martin

A atriz e o vocalista dos 
Coldplay têm dois fi lhos 

em comum, APPLE e MOSES



7 dias 

Chakall chora a mor-
te da sua cadela. 
Pulga esteve desa-
parecida várias se-
manas, desde fi nais 
de Fevereiro, e foi o 
próprio chef a anun-
ciar a morte da mas-
cote na sua página 

do Facebook: “Lamentavelmente, a Pulga 
passou a outra vida. Com muita tristeza 
partilho isto com vocês, provavelmente 
não vou responder às vossas perguntas 
como compreenderão. Só posso dizer, 
a favor dela, que viveu como quis, sempre 
livre e independente. Com todo o meu 
carinho...”, escreveu. Pulga era a compa-
nheira inseparável de Chakall, que chegou 
mesmo a ter um programa de televisão 
com o nome de ambos.

Sérgio Ramos está 
a ser criticado por 
causa do seu novo 
negócio. O jogador 
do Real Madrid com-
prou um antigo cam-
po de futebol no 
centro de Marbella 
para o transformar 

num parque de estacionamento com 600 
lugares e um centro desportivo à superfície. 
O problema é que, para facilitar o acesso 
ao parque, estão a ser derrubadas mais de 
setenta árvores centenárias. A denúncia foi 
feita pelos partidos da oposição em 
Marbella, os quais, para impedirem o avan-
ço da obra, até pediram a intervenção da 
baronesa Thyssen, que já liderou protes-
tos ecologistas. A abertura das instalações 
está prevista para fi nais de março. 

Doutzen Kroes vai 
ser mãe de uma 
menina. O ‘anjo’ 
da Victoria’s Secret 
revelou, na sua pá-
gina do Instagram, 
que vai ter uma 
menina em junho, 
fruto da sua relação 

com Sunnery James. “Grávida de quase 
seis meses de uma menina”, escreveu na 
legenda da fotografi a que publicou naquela 
rede social. Este é o segundo fi lho do casal, 
que já tem um rapaz, Phyllon, de 3 anos. 
Recorde-se que Doutzen Kroes, de 29 anos, 
e Sunnery James começaram a namorar 
em 2009 e casaram-se em Amesterdão 
há quatro anos e meio.

Adolfo Suárez mor-
reu aos 81 anos, 
onze depois de ter 
sido diagnosticado 
com Alzheimer. 
A morte iminente do 
antigo primeiro-mi-
nistro espanhol tinha 
sido anunciada por 

um dos seus cinco fi lhos, dois dias antes, 
depois de os médicos terem garantido 
que já nada havia a fazer e numa altura 
em que estava internado em estado grave, 
com uma infeção respiratória. Suárez tinha 
apenas 43 anos quando, em 1976, o rei Juan 
Carlos, de quem era amigo, lhe pediu para 
liderar o segundo governo de transição 
após a morte do general Franco. Em 1977, 
tornou-se o primeiro chefe de governo de-
mocraticamente eleito no país desde 1936. 

Nívea Stelmann foi 
novamente mãe, na 
madrugada do dia 
23 de março. Bru-
na nasceu na Ma-
ternidade Perinatal, 
no Rio de Janeiro. 
”Miguel tem mais 
uma irmã. Nasceu 

nessa madrugada às 3h51 com 3,775 kg 
e 51 cm nossa princesa Bruna. Cheia de 
saúde. Graças a Deus!!! Obrigada a todos 
pelo carinho durante toda minha gravi-
dez”, anunciou a atriz na sua conta do 
Instagram. Nívea já era mãe de Miguel, do 
seu primeiro casamento com o ator Mário 
Frias. Bruna, que foi concebida durante 
a lua de mel no México, é fruto do atual 
relacionamento da atriz com o empresário 
Marcus Rocha.

Carlos Cruz festejou 
72 anos na prisão da 
Carregueira. Marta 
Cruz, que estava no 
Dubai de visita ao 
noivo Madjer, não 
deixou passar a data 
em branco e felicitou 
o pai, através da sua 

página no Facebook: “Mesmo longe, mes-
mo obrigatoriamente distantes, mesmo 
sem te poder ver, mesmo sem poder te 
presentear... Não me esqueço jamais do meu 
Herói, do meu Rei, do meu Ídolo, do meu 
PAI!!! Parabéns, velhote, por estes 72 anos, 
como dizes ‘ainda és um jovem, estás 
pronto para as curvas, inclusive as mais 
perigosas’... E eu que o diga. Muita saúde, 
coragem e esperança é o que te desejo, 
o resto conquista-se, ou melhor, conquis-
tamos, porque juntos sempre!!! Parabéns”, 
escreveu.

John Mayer pro-
cessou um homem 
por lhe ter vendi-
do falsos Rolex. 
O cantor pagou três 
milhões de euros 
por uma coleção 
de relógios de luxo, 
julgando que eles 

eram verdadeiros. O responsável pelo 
fraudulento negócio foi Robert Maron, 
amigo próximo do ator Charlie Sheen. 
Quando, três anos depois, John Mayer 
enviou um dos relógios para arranjar, acabou 
por descobrir que algumas das peças 
são apenas cópias. O site TMZ diz que o 
cantor quer um reembolso pelos milhões 
que gastou noutros sete relógios que 
adquiriu. A marca Rolex já confi rmou que 
as peças são falsas. 

M á r i o  C re s p o 
vai sair da SIC na 
sequência do seu 
pedido de reforma. 
Através de um co-
municado, a estação 
de Carnaxide anun-
ciou a decisão de 
não renovar o contra-

to com o jornalista depois da sua passagem 
à reforma. Crespo trabalhava no Grupo 
Impresa há 13 anos e era o rosto do “Jornal 
das 9”, da SIC Notícias, espaço que ter-
minará, dando origem a novos conteúdos. 
“A SIC e a SIC Notícias agradecem todo o 
apoio e a colaboração demonstrados ao 
longo destes 13 anos no grupo Impresa. 
Foram anos de crescimento e consolidação 
da SIC Notícias onde Mário Crespo teve 
um papel importante”, diz o comunicado. 

James Rebhorn 
morreu aos 65 anos. 
O ator lutava há 20 
anos contra um can-
cro na pele, diagnos-
ticado em 1992. Pas-
sou a última semana 
e meia de vida na 
sua casa, em New 

Jersey, depois de tudo ter feito para sair 
vencedor desta batalha, e foi lá que veio a 
falecer. Rebhorn era casado com Rebecca 
Linn Rebhorn e tinha duas fi lhas, Emma e 
Hannah. O ator, que começou a sua carreira 
nos anos 50, dava atualmente vida à pre-
sonagem de Frank Mathison, pai de Claire 
Danes, na série “Homeland”. Falta agora 
saber o que é que os argumentistas vão 
fazer face ao súbito desaparecimento de 
James Rebhorn. 



F 
oi no Hotel Cascais 
Miragem que decor-
reu a gala do Grupo 
Conselheiros da Vi-
são, dedicada à luta 

contra o cancro da mama. 
Simone de Oliveira e Rita Ribei-
ro foram as embaixadoras da 
causa, que tinha como objetivo 
a aquisição de um ecógrafo para 
rastreio mamário e ginecológico 
para ser doado à Associação 
Portuguesa de Apoio à Mulher 
com Cancro da Mama. “Sou 
uma doente oncológica do 
cancro da mama e farei tudo 
o que estiver ao meu alcance 
para apoiar estas mulheres. 
Queria dizer-lhes para tentarem 

 SIMONE DE OLIVEIRA 
embaixadora 
da luta contra 

o cancro da mama

 Iniciativa solidária 
visa a aquisição 

de um ecógrafo para 
rastreio mamário

 “Há histórias 
muito mais 

dramáticas do 
que a minha. 

Fui uma 
mulher com 
muita sorte„ 

 À esquerda, Simone de Oliveira. 
À direita, Adelaide de Sousa 
e o marido, Tracy Richardson, 

e António Calvário com Simone. 
Em baixo, Carlos e Paula Xavier 

com Rafael Claro da Silva, presidente 
do Grupo Conselheiros da Visão



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

Sofi a Aparício e Rita Ribeiro, também embaixadora 
da causa, estiveram presentes no Hotel Cascais Miragem

 “Quem me dera ganhar metade do 
que um futebolista ganha, para poder 
ajudar tantas pessoas que precisam„ 

Rita Ribeiro

não ter medo, porque o medo 
é que nos faz andar para trás. 
A mim, o medo provoca-me o 
efeito contrário, e sempre que 
tenho medo vou a correr para o 
médico”, disse Simone. A artis-
ta, que lutou contra o cancro no 
passado, mostrou-se feliz por 

abraçar esta causa e recordou 
que há histórias mais difíceis do 
que a sua: “Há mulheres que 
têm histórias muito mais dramá-
ticas do que a minha. Fui uma 
mulher com muita sorte.” ■



 NÚRIA 
MADRUGA 

e VASCO SILVA 
radiantes com 

os gémeos 
SEBASTIÃO 

e SALVADOR, 
de 2 anos

 “O Vasco 
é o melhor 
pai que eu 
poderia ter 
arranjado 
para os 

meus fi lhos„

S
ebastião continua a 
ser o mais “reguila”. 
Salvador é “mais 
calmo, apesar de 
alinhar nas brinca-

deiras do irmão”. Fisicamente 
diferentes, os gémeos de Núria 
Madruga, de 33 anos, e Vasco 
Silva, de 34, são também o opos-
to a nível de personalidade.
A atriz acha que o feitio de 
Sebastião é a herança de ter 
nascido com 780 g: “Nasceu 
para ser um sobrevivente. É um 
miúdo que arrisca imenso, 
dá-lhe prazer desafi ar-nos. Faz 
uma asneira e olha para nós 
a rir, a ver até onde pode ir. 
O Salvador é muito mais sen-
sível, fi ca transtornado se, por 
exemplo, vai de castigo. É mais 
sentimental e fi ca sentido com as 
coisas. O Sebastião sai do castigo 
a rir!” Em junho, os gémeos 
fazem 3 anos. Para Núria e Vasco, 
tem sido uma “experiência 
absolutamente magnífi ca”, con-
fessam. “É uma aventura melhor 
do que alguma vez imaginámos.” 

Sebastião 
e Salvador 

são diferentes 
fi sicamente 
e a nível de 

personalidade. 
Segundo 

os pais, Vasco 
e Núria, “têm 
feitios que se 

complementam” 



 Salvador, à esquerda, e Sebastião, à direita, nasceram às 29 semanas, o primeiro com 1,280 kg, o segundo com 780 g. 
Alegres e sorridentes, “não param sossegados”. Andam juntos na escola e adoram brincar um com o outro

 “O Sebastião é um miúdo que arrisca imenso, dá-lhe prazer desafi ar-nos. 
O Salvador é mais sentimental e fi ca sentido com as coisas„ Núria Madruga



Com Sebastião e Salvador, as 
tarefas são a duplicar desde o 
primeiro dia. Apesar de muitas 
delas serem partilhadas, Núria 
confessa: “Nunca são comple-
tamente divididas, porque nós, 
mães, temos a mania de que 
fazemos melhor a maior parte 
das coisas. Claro que, e até 
inconscientemente, nos sobre-
carregamos um bocado. Agora, 
eles estão numa fase muito gira e 
nota-se muito o companheirismo 
entre eles e o pai. Isso é muito 
bom. Houve uma fase, quando 
eram mais pequenos, em que 
queriam mais a mamã. Agora, 
querem o papá para as brinca-
deiras e para fazer umas partidas 
à mãe [risos].” Feliz quando vê a 
cumplicidade entre pai e fi lhos,
a atriz não tem dúvidas: “Costumo
dizer que o Vasco é o melhor 
pai que eu poderia ter arranjado 
para os meus filhos, porque 
sinto essa cumplicidade e essa 
união de família que temos. 
É maravilhoso vê-los juntos. 

Adoro ser mãe de rapazes e ser 
a princesa da casa. Sinto-me 
muito mimada, tanto pelo Vasco 
como pelos meus fi lhos, que são 
muito queridos e cuidadosos 
comigo.” Vasco confessa que,
no que toca à educação dos 
fi lhos, é ele o mais disciplinador: 
“Pelo menos, tento ser. Às vezes, 
cai tudo em saco roto [risos].” 
Núria derrete-se mais facil-
mente com “beicinhos e olha-
res”. Os gémeos adoram estar 
juntos, mas a atriz afi rma que 
procuram muito os pais para 
brincar: “Às vezes, ouço a teoria 
de que os gémeos se entre-
têm muito um com o outro. 
É mentira [risos]. Claro que 
brincam, mas adoram estar 
connosco e que façamos parte 
das brincadeiras deles. Acho 
isso bom e saudável, porque é 
sinal de que estamos a passar o 
conceito de família.” No Dia do 
Pai, na loja da Chicco, no Centro 
Comercial Vasco da Gama, em Lis-
boa, a manhã foi mais de Sebastião 

 Em breve, Núria vai integrar 
o elenco de “Sol de Inverno” 
e está radiante com o convite: 
“Gosto de desafi os. Estive 
muitos anos ligada à TVI, 
e sabe bem trabalhar com 
colegas com quem  não me 
cruzava há muito tempo”

 “Com gémeos, 
o trabalho 

é redobrado, 
mas não 

mudaria isso 
por nada„ Núria

 “Eu sou mais 
disciplinador, 
ou tento ser. 
Às vezes, cai 
tudo em saco 

roto [risos]„ Vasco



A atriz, que esteve com o marido e os fi lhos na loja 
da Chicco, afi rma que, por vezes, gosta de vestir 

os gémeos com peças iguais mas de cores diferentes

 “Esta está a ser uma aventura 
melhor do que imaginámos„

e Salvador. Sempre bem-dispos-
tos, preferiram os brinquedos 
com rodas e as ‘lutas’ de balões. 
Núria afi rma que já têm peças 
de roupa preferidas. “Visto-os de 
forma parecida. Quando eram 
bebés, não. Agora, começo a 
achar piada a vê-los com peças
iguais de cores diferentes.” 
A ‘aventura’ que vivem diaria-
mente com o crescimento dos 
fi lhos é “emocionante”, mas 
Núria confessa que passa por 
momentos nostálgicos: “É muito 
giro vê-los crescer. Estão a deixar 
de ser os meus bebés e a fi car
uns rapazões. Estamos a gostar 
muito desta fase em que todos 
os dias chegam da escola com 
uma canção nova, em que já 
começam a contar... A evolução 
é diária e muito engraçada. 
Começam a aumentar o voca-
bulário e a ser mais autónomos, 
mas às vezes dá-me nostalgia: 
não voltam a ser bebés.” ■

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



fotos D.R.

destino lux

 Torralbenc Alaior, 
Menorca – Espanha

O retiro perfeito 
numa casa de 

campo com vista 
para o mar 

 O conjunto de casas, antes dedicado a ganadarias 
e à agricultura, é atualmente um hotel rural de luxo



Formado por um conjunto de 
casas do séc. XIX, antes dedi-
cado a ganadarias e agricultura, 
o Torralbenc, em Menorca, é 
hoje um hotel de luxo, que se 
situa num cantinho privilegiado 
na costa sul da ilha espanhola. 
Perto do hotel encontram-se 
achados arqueológicos que 
datam do II milénio a.C., que dão 
ainda mais encanto ao local. 
O hotel recuperou a arquitetura 
antiga, modernizando-a e res-
peitando totalmente o ambiente 

em que está inserido. Rodeado 
de vinhas e orientado a sul, tem 
vista privilegiada para o mar. 
No edifício principal, os quartos 
duplos combinam pedra com 
madeira e os tecidos naturais 
ajudam a criar espaços acolhe-
dores, tanto no interior como 
nos terraços. Apesar de todos os 
alojamentos terem em comum 
o bom gosto e a sobriedade, 
a Pool Cottage é a joia da coroa 
deste hotel rural. Com um 
pequeno jardim e piscina 

privada, que se funde com a 
linha do mar, o quarto tem 45 m2 
e é o retiro ideal para todos 
os viajantes que procuram 
tranquilidade. Respeitando 
toda a essência do antigo 
casario, o edifício usado para 
o tratamento das videiras e o 
armazenamento das colheitas 
renasceu como restaurante. 
A cozinha recupera as tradições 
da gastronomia balear, onde 
os sabores do mar e da terra 
ganham protagonismo, com 

produtos da época e de produ-
tores locais em receitas de sem-
pre, mas com novas técnicas, 
que enaltecem toda a riqueza 
da cozinha mediterrânica.
Preços: Desde €182 (quarto 
no edifício principal) a €440 
(Pool Cottage). Preços por noite, 
por quarto.
Como ir: A Iberia tem voos de 
ida e volta, a partir de €240, por 
pessoa, com escala em Madrid. 
Informações: http://www.tor-
ralbenc.com.

guia de viagem



ROBERTO TORRETTA. OUTONO/INVERNO 2013-2014

Linhas simples e muito femininas

moda
fotos Reuters



Natural de Buenos Aires, Roberto Torretta estreou-se na moda em 1974 e apresentou o primeiro desfi le em 1996. 
Desde então, apresenta criações de design elegante, sofi sticado mas ao mesmo tempo urbano e casual. 

Foi conquistando a preferência de muitas celebridades e na sua coleção de inverno voltou a mostrar que a atenção 
à proporção e a fl uidez dos tecidos são a base das suas criações. Geometrias simples que resultam em peças femininas 

de silhuetas marcadas, numa paleta de cores em que o preto e o encarnado são os grandes protagonistas.



beleza

Pó bronzeador 
universal

 A primeira gama de 
luminosidade da Vichy é 

a resposta às necessidades 
das mulheres que sonham 

em encontrar o fond de teint 
ideal. Uma combinação 
de texturas inovadoras 

e de ativos com 
benefícios para a pele. 

A gama é constituída
por seis produtos que 
corrigem, uniformizam 

e iluminam. O pó bronzeador,
num tom universal, vai 

adaptar-se a todos os tons 
de pele, conferir um ar 
bronzeado e saudável 

e uniformizar as diferenças 
de cor. €25

CREME NUTRITIVO 
E COM COR

CC Cream, da Gosh, é um 
creme nutritivo que deixa 
a pele mais homogénea, 
tapando as imperfeições. 

Uma característica 
revolucionária do creme é 

a capacidade de coloração. 
Disponível em cinco tons 
diferentes. Em exclusivo 

nas lojas Well’s selecionadas.
€12,99

OLHOS COM COR
Depois de estações 
marcadas pelo 
olhar contornado 
a preto, os lápis 
de olhos voltam 
a surgir em cores. 
A Maybelline lança 
novos lápis com cor, 
que proporcionam 
um resultado 
único: uma cor 
ultrabrilhante 
com a precisão 
de um traço a lápis. 
A associação 
de uma base de gel 
com pigmentos 
de cor intensos 
torna a aplicação 
de Color Show 
Liner muito fácil. 
€3,99

PARA O DIA E PARA A NOITE
Crie um look de olhos realmente moderno com 
as novas palettes Mineralize Eye Shadow x 4. 
São seis novas palettes de sombras de olhos 
Mineralize em embalagens compactas formadas 
por conjuntos coordenados de cor numa 
coleção que vai ajudá-la a criar facilmente looks 
para o dia e para a noite. Indicadas para todos 
os tons de pele, estas palettes trazem quatro 
tons cada, em várias gamas de cor. €44

HIPOALERGÉNICO
 A linha Make B.Mineral, de O Boticário conta, 

agora, com produtos 100% hipoalergénicos. 
Sem conservantes, a sua formulação tem 

princípios ativos neutros 
e de origem mineral. Um 
dos destaques é a Make 

B.Mineral Blush Baked 
com uma mistura de cores 

marmorizadas. A textura 
ultrafi na é fácil de esfumar 

e dá um efeito natural. 
Há nas cores Peach e Gold.  

Pó bronzeador 
universal

 A primeira gama de 
luminosidade da Vichy é 

a resposta às necessidades 
das mulheres



PÓ ILUMINADOR DE LUXO
O pó solto Metéorites, da Guerlain, tem 
o poder de tornar visível a luz invisível 
e promete refrescar a primavera 
e o verão de 2014. Criadas 
por especialistas, estas pérolas 
de pó coloridas com uma fragrância 
inesquecível de violetas detêm 
o segredo da tecnologia de pó 
de estrelas – um polímero criador 
de luz que transforma a luz invisível 
a olho nu numa iluminação pura 
e duradoura para a pele.

BÁSICOS 
INDISPENSÁVEIS

A Clinique criou uma 
série de looks usando 

a nova paleta de sombras 
All About Shadow Jenna’s 
Essentials. É a paleta ideal 
para qualquer mulher que 

queira andar sempre 
impecavelmente 

maquilhada. Inclui 
um branco brilhante, 

um castanho suave mate, 
um taupe brillhante 

e um preto meia-noite 
com brilho. Os tons 

básicos que todas 
as mulheres devem 
ter na carteira. €40

ACESSÓRIO FUNDAMENTAL
As cerdas macias do pincel de pó Big Power Brush, 
da Essence, deslizam suavemente na pele. Graças 
à sua forma ligeiramente arredondada, este pincel 
permite uma aplicação ótima do pó solto 
ou compacto, garantindo um acabamento uniforme. 
Um acessório indispensável na maquilhagem diária. 
PVP aproximado, €3,79.

MAIS DO QUE UM 
PÓ BRONZEADOR
A Sisley apresenta
Phyto-Touche Illusion 
d’Été Poudre-gel 
Bronzante. Mais leve 
do que um pó 
bronzeador, é uma 
fórmula ready-to-wear 
mais versátil do que 
um gel e mais rápida do 
que um autobronzeador. 
€78,50

TONS DE CULTO
A Chanel reinventa as 

tonalidades da sua paleta de 
culto Les 4 Ombres. Com uma 

infi nidade de combinações 
possíveis, estas sombras 

apresentam uma textura mais 
suave e de longa duração. 

São oito conjuntos diferentes:
Camélia, Riviera, Vendôme, 

Rivoli, Gabrielle, Cambon, 
Mademoiselle e Vénitien, 

com quatro sombras cada. 

TOM DELICADO E PURO
Os tons delicados e puros são 
a tendência incontornável 
desta primavera/verão 2014. 
Os Laboratórios La Roche-Posay 
conceberam o novo bâton Duo 
Rose Candeur, de edição limitada,
para uns lábios ternos e frescos. 
No seu “coração” tem uma 
combinação de ativos benéfi cos 
numa fórmula que nutre e alisa 
os lábios, uma cor delicada 
e fi el, graças à tecnologia 
patenteada Color Infusion. 
Um bâton que deposita 
sobre os lábios um fi lme de cor 
ultrarresistente. €17,21

EXPLOSÃO DE COR
O primeiro Prismissime lábios e maçãs 

do rosto, para um look saudável 
e luminoso numa única passagem 

de dedos. Em contacto 
com a pele, a textura leve 

e sumptuosa transforma-se 
num delicado véu mate. Não 
pegajoso e fácil de espalhar, 

assegura um conforto absoluto 
e uma fi xação perfeita. Numa 

pequena gaveta deslizante 
encontram-se três aplicadores, 
dois para os lábios e um para 
as maçãs do rosto. Primissime 

Euphoric Pink, da Givenchy, pode 
também ser aplicado com o dedo. 



agenda lux

CINEMA

ESPETÁCULOS E EXPOSIÇÕESMÚSICA

“Cadências Obstinadas”
ALFAMA FILMS PORTUGAL, 
ESTREIA DIA 27 DE MARÇO

Na noite da passagem de ano, 
um pequeno grupo embrenha-se 
na sala de um velho hotel em 
ruínas. Carmine, o mais velho, 
lança um desafi o a um dos ho-
mens, Furio: tem quatro meses 
para restaurar o hotel e inaugu-
rá-lo. Durante as obras, Furio 
afasta-se da mulher, Margo, que 
o apoia incondicionalmente, 
devido à pressão de concluir 

“O Filho de Deus”
BIG PICTURES, ESTREIA DIA 27 DE MARÇO 
Com o português Diogo 
Morgado à frente de um vasto 
elenco internacional, o fi lme 
adaptado da série “A Bíblia” e 
produzido por Roma Downey 
e Mark Burnett relata-nos a 
vida de Jesus até à sua morte 

o projeto. Ela, que sacrifi cou a 
sua carreira na música por causa 
do amor e que vive com o 
desgosto de ter desperdiçado o 
seu talento, encontra um pouco 
de conforto em Gabriel, um 
jovem artista que participa na 
renovação do hotel. Com Gérard 
Depardieu, Nuno Lopes, Asia 
Argento e Ricardo Pereira, entre 
outros.

na cruz e à sua posterior 
ressurreição. Uma inter-
pretação que valeu ao ator 
português o aplauso da
crítica norte-americana e 
o reconhecimento além-
-fronteiras. A longa-metragem 
conta ainda com uma banda 
sonora assinada pelo osca-
rizado Hans Zimmer. Além 
de Diogo Morgado, o fi lme 
conta com as interpretações
de Amber Rose Revah e 
Sebastian Knapp.

“Morning 
Phase”
Beck
CAPITOL 
RECORDS

Depois de arris-
car por outras sonoridades, 
Beck regressa à sua essência 
no novo trabalho. O 12º álbum 
de estúdio do músico norte-
-americano sucede a “Modern 
Guilt”, editado em 2008, e, de 
acordo com Beck, é o irmão 
mais novo de “Sea Change”, 
de 2002. “Blue Moon”, “Heart 
is a Drum”, “Unforgiven” ou 
“Country Down” são alguns dos
 temas de “Morning Phase”.

“Symphonica”
George Michael
EMI RECORDS

O sexto álbum a 
solo de George 

Michael foi gravado ao longo 
da digressão homónima, que 
decorreu entre 2011 e 2012, e 
contou com a produção do len-
dário Phil Ramone e do próprio 
George Michael. À semelhança 
da digressão, o álbum inclui 
versões de alguns dos mais 
importantes momentos da 
carreira do músico, ao lado de 
interpretações de clássicos 
de alguns dos seus artistas 
preferidos.

“Quarenta 
e Então?”
LISBOA

No dia 30 
de abril, 
Ana Brito 

e Cunha, Fernanda Serrano 
e Maria Henrique regressam 
ao palco, dez anos depois do 
sucesso de “Confi ssões das 
Mulheres de 30”. Em “Quarenta 
e Então?” a vida é assumida sem
tabus. A idade é um posto e as 
atrizes dão voz a textos seus e de 
autoras como Ana Bola, Helena 
Sacadura Cabral, Inês Maria 
Menezes, Leonor Xavier, Sílvia 
Baptista, Rita Ferro, Rute Gil e, 
sobretudo, a todas as mulheres
que já estiveram, estão ou vão 
entrar na “década da ternura“. 
No Teatro Tivoli BBVA, de quinta-
-feira a sábado, às 21h30, e 
domingos, às 16h30. Bilhetes 
a partir de €10. Tel. 1820.

“Cantar 
Lisboa” 
LISBOA

O MEO Are-
na recebe no 
dia 3 de abril 
o espetáculo “Cantar Lisboa”, 
um concerto solidário que junta 
alguns dos maiores nomes do 
panorama musical português: 
Ana Bacalhau, dos Deolinda, 
António Zambujo, Carminho, 
Gisela João, Luísa Sobral, Ma-
nuela Azevedo, Miguel Araújo, 
dos Azeitonas, Miguel Gamei-
ro, Paulo Gonzo, Sara Correia 
e Tiago Bettencourt. Esta é a 
quarta edição da iniciativa or-

Herman José
ESPINHO

Dia 11 de abril, às 22h, Herman 
José sobe ao palco do Casino de
Espinho com um espetáculo 
solidário cujas receitas revertem 

integralmente a favor da Liga 
Portuguesa Contra o Cancro – 
N.R. Norte. O humorista viaja 
pelas quatro décadas da sua car-
reira, trazendo de volta algumas 
das mais marcantes personagens, 
como José Estebes, Maximiana, 
Nelo, Serafi m Saudade e Tony 
Silva. Os bilhetes custam €20 e 
podem ser adquiridos na Liga 
Portuguesa Contra o Cancro, no 
Casino de Espinho, na Ticketline 
e em outros locais habituais. 

ganizada pela Associação Novo 
Futuro, instituição que apoia 74 
crianças e jovens com difi culda-
des. Bilhetes entre €10 e €40. 
www.ticketline.sapo.pt. 

“Liberdade”
LISBOA 
Integrado no 
ciclo de progra-
mação “25/40 
– Democracia”,
Sérgio Godinho 
apresenta, de 
10 a 12 de abril, 
na Sala Prin-
cipal e no Jardim de Inverno 
do Teatro São Luiz, em Lisboa, 
o espetáculo “Liberdade”, uma 
produção concebida a pro-
pósito do 40º aniversário do 
25 de abril de 1974. Partindo 
da canção com o mesmo título 
incluída no álbum “À Queima 
Roupa”, em “Liberdade” o mú-
sico revê, através do seu reper-
tório, os 40 anos do Portugal 
democrático. Uma visão do 
nosso País feita por um dos mais 
importantes nomes da música 
nacional. Bilhetes a partir de €7. 
www.teatrosaoluiz.pt.

“Song Book 
2014”
Silence 4
UNIVERSAL 
MUSIC 
A o  m e s m o 

tempo que se prepara para 
voltar a subir aos palcos, o 
grupo de Leiria brinda assim 
os fãs com o melhor do seu 
trabalho discográfi co. 13 anos
depois de se terem separado, 
os Silence Four regressam com 
uma compilação que reúne três 
CDs – “Silence Becames It”, 
“Rarities 1996-2000” e “Only 
Pain Is Real” – e um DVD com o 
concerto no Pavilhão Atlântico,
em 1998, e o que deram dois 
anos mais tarde, em 2000, no 
Coliseu dos Recreios, em Lisboa.



sabor lux
fotos João Cabral 

A cozinha de Chakall

Salada de Beringela, Pimentos 
e Presunto Pata Negra
INGREDIENTES
(PARA 4 PESSOAS)

• 1 pacote de rúcula
• 1 beringela
• 1 pimento vermelho
•  1 pacote de fatias 

de presunto pata negra
• Azeite balsâmico

Corte a beringela e o pimento 
vermelho em fatias bem fi nas 
e frite em azeite durante um 
minuto. Lave a rúcula e disponha 

no fundo de um prato. Coloque 
as fatias da beringela, o pimen-
to e o presunto, e tempere com 
azeite balsâmico.

Agradecimentos
COZINHA DIVINA CATERING BY CHAKALL

www.chakall.com 
Tel. 917 892 265

Arroz de Legumes
INGREDIENTES 
(PARA 4 PESSOAS)

• 200 g de arroz basmati
• 1 tomate picado
• 1 cenoura ralada
• 1 pepino ralado
• 1/2 cebola
• 1 dente de alho
• 1 c. de sopa de óleo 
• 1 c. de chá de cominhos
• Coentros q.b.
• Açafrão q.b.
• Sal q.b.

Frite o alho, a cenoura e a 
cebola com o óleo, acrescente 
o arroz pré-cozinhado e frite 
durante mais um minuto. Junte 

o tomate e o pepino e tempere 
com cominhos, açafrão, uma 
pitada de sal e coentros. Sirva 
com uma colher de chutney.





shopping

FRESCOS E FOFOS 
Os Donuts Bombón Branco, 
da Panrico, oferecem 
uma combinação irresistível:
o delicioso sabor a chocolate 
branco e a textura fofa, única 
de um Donuts. E agora 
estão disponíveis em práticas 
embalagens individuais, 
que conservam os Donuts mais 
frescos durante mais tempo, 
para desfrutar de todo 
o seu sabor em qualquer lugar 
e em qualquer momento. 

PERNAS SUAVES
Com um design único, 

em que o corpo 
da lâmina é decorado

com fl ores e disponível 
em dois tons de rosa 
ultrafemininos, a Miss 

BIC Soleil garante uma 
depilação confortável, 
graças ao facto de ser 

composta por três
 lâminas fl exíveis

 e enriquecidas com 
vitamina E, que hidrata 

a pele. O corpo 
ergonómico, longo 

e curvilíneo, permite 
um melhor 

manuseamento. €3,49 
(pack 3+1 lâminas)

IRREVERÊNCIA NO OLHAR 
A X-Ide, marca italiana de eyewear de referência, 
lançou novas propostas de armações unissexo 
marcadas pela irreverência da forma e da cor, 
para conferir um olhar com carácter. Os modelos 
são feitos com materiais pouco comuns, como 
silicone, resina e fi o de nylon. Disponíveis, 
em exclusivo, nas lojas Optivisão. €125

CAMISAS COM ESTILO
A nova coleção feminina da Salsa 

é pensada para uma mulher 
romântica e sonhadora, 

mas simultaneamente com uma 
personalidade forte. A nova 

coleção de camisas Salsa cobre 
uma variedade de estilos, 

do mais casual ao mais formal. 
Encontre camisas de ganga 
ou algodão, estampadas e 

aos quadrados, sem dispensar 
as versões mais clássicas. 
Modelo na foto, €64,94.

NOVAS CORES, A MESMA CLASSE
Um toque contemporâneo trouxe 
novas mudanças à coleção Maverick,
de 2014. O relógio apresenta 
um novo estilo com um mostrador 
aperfeiçoado, enfatizando 
a legibilidade. A coleção surge 
com novas cores: chocolate, verde, 
azul e encarnado, na sua maior 
parte monocromáticas. 
O Maverick mantém-se fi el aos 
códigos e valores da Victorinox Swiss 
Army, aproveitando-os para afi rmar 
uma identidade mais forte e audaz.

PEQUENO-ALMOÇO DELICIOSO
Os cereais de pequeno-almoço 
DIA são nutritivos e deliciosos 
e fornecem os nutrientes essenciais 
ao bom funcionamento do 
organismo. Para os apreciadores 
de chocolate, nas lojas Minipreço 
encontra Pétalas com Sabor 
a Chocolate, deliciosos cereais 
com trigo e chocolate, 
para um pequeno-almoço rico 
em vitaminas e minerais. €1,49

CUIDE DA SUA IMAGEM
Com mais de 25 anos de 
experiência e membro da equipa 
internacional de profi ssionais 
Sebastian Professional, Cristina 
Rodrigues é arrojada e versátil. 
Inovadora na forma como trabalha
o cabelo, cria looks originais 
graças ao domínio de diferentes 
técnicas. Visite o Hair Studio 
& Barber Shop e cuide da sua 
imagem. Na Quinta de São 
Gonçalo, Rua de Itália, 34 C, 
em Carcavelos Tel. 216 062 297.



FIM DE SEMANA 
NO ALENTEJO
No primeiro 
fi m de semana 
de abril, o Refúgio 
da Vila Hotel 
Rural associa-se 
à promoção 
e à divulgação 
do 8º Congresso 
das Açordas, 
oferecendo 
promoções 
especiais. 
Situado 
no centro 
da histórica vila 
alentejana 
de Portel, 
o Hotel Refúgio 
da Vila convida 
ao descanso 
e ao contacto 
com a Natureza. 
Descubra 
as promoções 
em www.refugio-
davila.com. 

COMO O AZUL DO MAR
O azul do mar e do céu na estação mais quente 
do ano é das cores mais bonitas que há!
A Swarovski tem na sua coleção primavera/verão 
2014 peças versáteis em vários tons desta cor, 
conjugadas com metais prateados ou dourados, 
que tanto podem ser usadas no dia a dia como à 
noite, num evento mais especial. Anel da foto, €129.

PÁSCOA COM OVOS SURPRESA 
A Godiva propõe celebrar a Páscoa com dois 

ovos surpresa que contêm um sortido 
de chocolates únicos, ganaches requintadas 

e adoráveis pintainhos. O L’Oeuf Pailleté 
é um ovo reluzente, como uma criação 

Fabergé, que contém uma variedade 
de pequenos ovos de vários sabores: 

framboesa preta, mousse de leite, 
chocolate negro de praliné ou limão. €62  

ANDAR CONFORTÁVEL 
Para esta estação, o calçado Camel Active foca-se num look vintage 
e fl orestal. Uma coleção com detalhes cuidadosamente pensados, 
como perfurações, viras cosidas e solas 
contrastantes. Feitos de pele macia e em cores 
naturais, os modelos Copa provam 
que o casual e o clássico andam 
de mãos dadas. €110

MODERNO E URBANO
Numa combinação arrojada 

de linhas modernas 
com traços clássicos, o novo 
Sector 290 torna-se especial. 

A bracelete de pele preta é leve 
e resistente e faz do novo 

Sector 290 um relógio ideal 
para o dia a dia no escritório. 

São os pequenos detalhes 
que marcam a diferença.

PRIMAVERA DESCONTRAÍDA 
A MO apresenta uma coleção cheia 

de propostas irresistíveis para toda a família. 
Produtos com estilo e a excelentes preços, 

ideais para os dias de sol e cor que se 
aproximam. Sempre na moda, as peças 

de ganga garantem um look jovem 
e descontraído, qualquer que seja o sexo

ou a idade. Blusão de ganga, €24,99.

VIAJAR COM ESTILO E SEGURANÇA
A Samsonite® tem o prazer de apresentar 

a Lite-Locked™, uma coleção muito leve 
e pioneira ao reunir duas características-chave 
que estão profundamente enraizadas no ADN 

da marca: o sistema de bloqueio de três pontos 
e o revolucionário material Curv®, exclusivo 
da Samsonite na área das malas de viagens. 

Esta coleção ultraleve oferece segurança extra, 
devido à sua moldura e ao seu sistema 
de bloqueio de três pontos embutido. 
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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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❐ Folar da Páscoa  ❐ Amêndoas  ❐ Ninho da Páscoa  ❐ Ovos de Chocolate  ❐ Pão-de-ló  
❐ Lampreia de Ovos  ❐ Papos de Anjo  ❐ Coelho de Chocolate

Descubra os nomes de OITO DOCES TRADICIONAIS DA PÁSCOA



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 ❐ ADRENALINA  ❐ BALAUSTRAR  ❐ DESBARATAR  

❐ RESTRITIVO  9 LETRAS ❐ AVENTURAR  ❐ RELEMBRAR  ❐ RUBORIZAR  

❐ TARAMELAR  8 LETRAS ❐ ABRIRIAS  ❐ AÇORIANA  ❐ BARATEZA  

❐ ESBARRAR  ❐ RESSALVA  7 LETRAS ❐ REMOVER  ❐ RESERVA  

❐ ROSÁRIO  6 LETRAS ❐ AFLUIR  ❐ ARMADA  ❐ ITERAR  ❐ OBSTAR  

5 LETRAS ❐ ABALA  ❐ ARRÁS  ❐ GRAXA  ❐ RASGA  ❐ CASPA  

4 LETRAS ❐ ANIS  ❐ RARA  ❐ REZA  ❐ RUIR  3 LETRAS ❐ ABA  ❐ ELA  

❐ IÇA  ❐ RIA  ❐ ROR  ❐ SAI  ❐ SÓS  2 LETRAS ❐ AC  ❐ SÃ
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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: 3 de Paus, que 
signifi ca Iniciativa.
Amor: Não viva obcecado com a 
ideia de perder a pessoa que tem 
ao seu lado. Aproveite antes todos 
os momentos para estar com o seu 
companheiro.
Saúde: Não se desleixe e cuide 
de si.
Dinheiro: As suas economias estão 
a diminuir, tenha algum cuidado.
Pensamento Positivo: Graças ao 
meu espírito de iniciativa, alcanço 
aquilo que desejo.

 
CAPRICÓRNIO
22/12 a 20/01
Elemento: Terra
Planeta Regente: 
Saturno
Carta Dominante: Valete de 
Paus, que signifi ca Amigo, Notícias 
Inesperadas.
Amor: Irá manifestar-se em si uma 
grande energia sensual. 
Saúde: Não seja cético quanto 
à medicina natural. 
Dinheiro: Resolverá facilmente 
os problemas que surgirem a 
nível fi nanceiro.
Pensamento Positivo: Estou 
disponível para as alegrias que 
me traz a amizade.

AQUÁRIO 
21/01 a 19/02
Elemento: Ar
Planeta Regente: 
Úrano
Carta Dominante: Valete de 
Copas, que signifi ca Lealdade, 
Refl exão.
Amor: Permita que a sua relação 
seja mais liberal. Não é prendendo 
a outra pessoa que conseguimos 
que ela nos ame.
Saúde: Tente não andar muito 
tenso.
Dinheiro: Sem preocupações.
Pensamento Positivo: Sou leal 
e sincero para com os outros e 
para comigo mesmo.

PEIXES 
20/02 a 20/03
Elemento: Água
Planeta Regente: 
Neptuno
Carta Dominante: Rei de Paus, 
que significa Força, Coragem 
e Justiça.
Amor: Seja mais audaz no que 
respeita à paixão.
Saúde: O excesso de ansiedade 
não é, de todo, favorável para 
a saúde.
Dinheiro: Seja mais equilibrado 
nos gastos.
Pensamento Positivo: Tenho a 
força e a coragem necessárias para 
exercer a justiça na minha vida.

CARNEIRO 
21/03 a 20/04
Elemento: Fogo
Planeta Regente: 
Marte
Carta Dominante: 10 de Copas, 
que signifi ca Felicidade.
Amor: Sentirá que nesta área tudo 
corre na perfeição. Aproveite este 
período sem medos.
Saúde: Cuidado com os esforços
físicos. Está propenso a distensões 
musculares.
Dinheiro: Está a ir por um ótimo 
caminho. Não ceda a tentações 
consumistas.
Pensamento Positivo: A felicidade
alegra o meu coração.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12
Elemento: Fogo
Planeta Regente: 
Júpiter
Carta Dominante: 6 de Paus, 
que signifi ca Ganho.
Amor: O seu companheiro 
poderá estar mais afastado de si, 
mas não será preocupante.
Saúde: Muito favorável. Aproveite 
e pratique exercício físico.
Dinheiro: Notará que o seu esforço
a nível de trabalho será recom-
pensado.
Pensamento Positivo: Ganho 
o respeito dos outros porque 
me respeito a mim próprio.

BALANÇA 
24/09 a 23/10
Elemento: Ar
Planeta Regente: 
Vénus
Carta Dominante: 8 de Ouros, que 
signifi ca Esforço Pessoal. 
Amor: O seu coração poderá estar
dividido. Pense bem. 
Saúde: Faça uma higienização, 
para poder ter um sorriso radiante.
Dinheiro: A vitalidade e o empenho 
que tem demonstrado no trabalho 
serão muito favoráveis para si.
Pensamento Positivo: Graças ao 
meu esforço e à confi ança em mim 
próprio, consigo vencer todos os 
obstáculos.

TOURO 
21/04 a 21/05
Elemento: Terra
Planeta Regente: 
Vénus
Carta Dominante: 9 de Copas, 
que signifi ca Vitória.
Amor: Poderá encontrar um antigo 
amor. Não deixe que a solidão que 
sente no presente a faça esquecer 
os maus momentos do passado. 
Saúde: Evite situações de stress 
e alimente-se melhor.
Dinheiro: Faça contas à vida e veja 
com o que pode contar.  
Pensamento Positivo: Tenho a 
capacidade de vencer todos os 
desafi os que a vida me apresenta.

GÉMEOS 
22/05 a 21/06
Elemento: Ar
Planeta Regente: 
Mercúrio
Carta Dominante: 5 de Ouros, 
que signifi ca Perda, Falha.
Amor: Lute pelo verdadeiro amor 
sem se deixar influenciar por 
terceiros. Siga o seu coração.
Saúde: Não invente doenças nem 
sobrevalorize sintomas. Agradeça, 
sim, pela bênção que é ter saúde.
Dinheiro: Este é um bom momento
para investir: aproveite.
Pensamento Positivo: Acredito 
que posso recuperar o que perdi. 
Estou sempre a tempo de vencer.

CARANGUEJO 
22/06 a 22/07
Elemento: Água
Planeta Regente: 
Lua
Carta Dominante: Rainha de 
Espadas, que signifi ca Melancolia, 
Separação.
Amor: Poderá ter de enfrentar 
uma separação. Não abra portas 
a sentimentos negativos como raiva 
e ódio, e lembre-se de que tudo 
acontece por uma razão.
Saúde: Possíveis dores de rins.
Dinheiro: Avalie os seus gastos.
Pensamento Positivo: Enfrento 
com otimismo até as situações 
mais difíceis.

ESCORPIÃO
24/10 a 21/11
Elemento: Água
Planeta Regente: 
Plutão
Carta Dominante: Rei de 
Espadas, que signifi ca Poder, 
Autoridade.
Amor: A concórdia e o amor 
reinarão na sua relação afetiva.
Saúde: Tente controlar as suas 
emoções, para que o seu sistema 
nervoso não se ressinta.
Dinheiro: Não haverá alterações 
signifi cativas nesta área.
Pensamento Positivo: Sei usar 
a minha autoridade com justiça 
e retidão. 

RUI COSTA 
Como nativo do signo Carneiro, Rui Costa destaca-se 
pela garra, pela ousadia e pela paixão com que abraça 
os desafi os que se propõe enfrentar. O nativo deste 
signo é um líder nato, procurando sempre conquistar
a vitória graças ao empenho que coloca em tudo o 
que faz. Não desiste perante as difi culdades, pois 
elas estimulam-no. Para quem nasceu sob este signo, 
a vida é uma constante batalha.

VIRGEM
24/08 a 23/09
Elemento: Terra
Planeta Regente: 
Mercúrio 
Carta Dominante: Os Enamorados, 
que signifi ca Escolha.
Amor: Exprima os seus senti-
mentos sem medo. A verdade 
acima de tudo.
Saúde: Cuidado com mudanças 
de temperatura. 
Dinheiro: Poderá ter de optar 
por outro emprego que lhe surja 
e que é mais seguro.
Pensamento Positivo: Aprendo 
a escolher aquilo que é melhor 
para mim.
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