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“Obrigado, pai, somos felizes”

“Os meus maiores feitos são os meus fi lhos”

O álbum de família



Feliz ao lado de Filipe Gonçalves, 
SARA PRATA confessa ter encontrado 

um companheiro muito especial

“O casamento nunca 
fez parte dos meus 
sonhos. Há vontade 

de comemorar um dia 
de amor, isso sim, porque 

eu sou estupidamente 
romântica!„

 A atriz, de 29 anos, e o músico, de 34, namoram 
há cerca de um ano e já vivem juntos. Assumiram 

a relação na Festa de Verão Lux/TVI





 Sara Prata deixou 
de seguir a religião 

católica quando começou 
a questionar-se sobre 
os seus ensinamentos. 
Acredita na vida para 

além da morte e na força 
do espírito e da mente

 “Tenho 
consciência do 
sobrenatural e 

do universo. Não 
acredito só nesta 

parte terrena„

O
sorriso de Sara Prata não engana. 
Há cerca de um ano a viver 
uma relação feliz com o músico 
Filipe Gonçalves, a atriz atravessa 
também uma fase de realização

profi ssional. “Tenho a certeza de que a 
representação é a minha paixão. Continuo 
a seguir o caminho que comecei a percorrer 
desde o dia em que saí de casa para estudar”, 
assegura, a poucos meses de fazer
30 anos. Numa viagem pelas suas recorda-
ções, Sara Prata regressa à adolescência, 
quando começou a construir a sua indepen-
dência, e não esquece a confi ança que os 
seus pais sempre depositaram nela. Abre 
o coração para falar da família, de amor 
e de trabalho e revela as semelhanças que 
tem com a sua personagem na telenovela 
“Belmonte”, uma hippie com longas rastas 
que pratica ioga e lê cartas de Tarot.
Lux – A forma de viver da Íris e a ligação dela 
ao sobrenatural têm a ver consigo?
Sara Prata – Sim, sempre foi um universo muito 
perto do meu. O lado mais sobrenatural da 
Íris, a questão de acreditar nas energias e de 
cuidar delas, também faz parte da minha
fi losofi a de vida. Sempre acreditei que sou 
capaz de chegar a tudo o que eu quiser.
Lux – Também já leu cartas de Tarot?
S.P. – Não, não tenho jeito nenhum para ler as 
cartas… Mas tenho consciência do sobre-
natural e do universo, não acredito só nesta 
parte terrena, porque se não era muito chato!
Lux – Acredita na vida para além da morte?
S.P. – Acredito. Acho que estamos envoltos 
em energias, sejam elas quais forem.
Lux – O que é que a faz acreditar?
S.P. – Nunca tive uma experiência que me 
levasse para esse lado mais sobrenatural. 
Acredito porque acredito em mim própria. 
Não sou católica, portanto tenho tendência
para encontrar força numa outra energia 
à qual não dou um nome. Respeito quem dá 
o nome de Deus a essa energia, mas eu 
apenas acredito na força do ser humano, 
do espírito e da mente.
Lux – Quando é que deixou de ser católica?
S.P. – A partir de uma certa altura, as questões 
foram-me surgindo. Questionei-me sobre 
a Igreja, sobre os seus atos e as suas frases. 
Algumas frases da religião católica marcaram-
-me e deixei de me identifi car com ela. Mas 
não digo que não acredito em Deus.
Lux – Voltando à Íris, alguma vez tinha 
pensado em fazer rastas?
S.P. – Já tinha tido curiosidade de fazer rastas, 
mas depois para nos desfazermos delas é 
necessário rapar o cabelo e para isso é que eu 
não estava preparada. Depois de saber que 
iria colocar rastas a fi ngir, fi quei a conhecer 
aquele kit maravilha, que quase parece um 
kit de tortura chinesa! [risos] Só para isso 
é uma horinha diária…



Lux – Porquê de tortura chinesa?
S.P. – São muitos ganchos, muitos elásticos, 
é muita comichão, muito puxar de cabelo… 
Lux – Como é que defi ne o seu visual?
S.P. – No dia a dia sou muito prática, mas 
quando tenho um evento especial, gosto de 
me sentir elegante e feminina. É tão bom estar 
de fato de treino como é bom pôr um vestido 
bonito e sentir-me linda maquilhada.
Lux – Gasta muito dinheiro em roupa?
S.P. – Não, não sou consumista a esse ponto. 
Gosto de estar atenta à moda, mas as 
lojas mais acessíveis são aquelas onde faço 
compras. Não perco a cabeça por uma mala, 
por um par de sapatos e muito menos por 
uma blusa. Gosto muito de viajar e não me 
importo de gastar o meu dinheiro em viagens.
Lux – Qual foi a viagem que mais a marcou?
S.P. – Ultimamente, tenho pensado muito na 
viagem que fi z à Indonésia. Quero lá voltar 
porque cada vez mais sinto muita vontade de 
fi car lá com eles. São um povo muito puro e 
incrivelmente justo. Não têm nada, mas dão-
-nos tudo. Nós aqui andamos camufl ados de 
crises e de facto há coisas que nos faltam, 
mas ainda estamos muito longe de nos faltar 
muita coisa. As pessoas estão a fi car muito 
egoístas. E se calhar a coisa mais mágica que 
conheci na Indonésia foi o facto de não haver 
egoísmo. Foi o pé de chinelo, pouca comida
mas “eu vou orar por ti”.
Lux – Pensa mesmo em mudar de país?
S.P. – Penso muitas vezes, porque aqui 
quase já não podemos ser nós. Às vezes 
tenho vontade de gritar e de dizer que a minha
natureza não é esta! Fazem-nos pertencer a um 
rebanho que não é o nosso e às vezes tenho 
vontade de ir correr atrás do meu rebanho, 
mas ainda não sei onde é que ele está…
Lux – Estava preparada para largar a sua 
carreira e ir para outro país?
S.P. – Por agora, ainda não faz sentido. 
Isso são desafi os de vida. Esse é só um 
sonho que faz parte de uma lista imensa 
de pensamentos.
Lux – Ainda sobre a Íris, ela nasceu numa 
família rica e decidiu mudar de vida. Há 
alguma comparação consigo?
S.P. – Não! [risos] Nunca fui rica! A minha família 
é bastante humilde…
Lux – Quando é que saiu de casa?
S.P. – Saí de Setúbal com 15 anos para estudar 
teatro na Escola Profi ssional de Teatro de 
Cascais. Esses foram os anos mais importantes 
para a minha estrutura e, aí sim, tive essa 
procura das energias e do acreditar. Ali eu tinha 
de acreditar em mim, só em mim, porque não 
havia a mãe para me acordar nem para 
conversar ao fi nal do dia… Tudo isso me foi 
moldando para ser a pessoa que sou hoje.
Lux – Vivia sozinha aos 15 anos?
S.P. – Sim. Foi a maior prova de fogo que 
reconheço na vida dos meus pais. Foram uns

 “Saí de Setúbal com 15 anos para estudar teatro. 
Acho que quase não fui adolescente. Não precisava 

de fugir de casa para sair, vivia sozinha!„

 Convencer os pais de que queria ser atriz não foi uma tarefa difícil para Sara 
Prata. “Havia uma confi ança mútua. Os meus pais sabiam a pessoa que eu era. 

Foram uns pais incríveis, por me deixarem ir atrás do meu sonho”, recorda



 A família é um dos maiores 
pilares de Sara Prata. 
“O meu pai é o meu 

super-herói”, diz. Já a mãe 
é sempre a primeira a ouvir 

os seus desabafos

 “Sou muito 
aventureira e 

gosto muito mais 
de umas botas 
de caminhada 
do que de uns  
sapatos altos„

pais incríveis, por me deixarem ir atrás do sonho.
Lux – Como é que os convenceu de que a 
decisão de ser atriz era consciente e séria?
S.P. – Havia uma confiança mútua. Os 
meus pais sabiam a pessoa que eu era. 
Eu não precisei de dizer muitas vezes que 
aquele era o meu objetivo, porque eles 
sabiam que, ao dizê-lo, era efetivamente 
aquilo que eu queria.
Lux – Sempre souberam que queria ser atriz?
S.P. – Tudo surgiu um bocadinho de imprevisto, 
mas eles conheciam-me. Se havia alguém 
artista naquela casa, era eu!
Lux – Herdou de algum deles o gosto 
pelas artes?
S.P. – Obrigámo-nos a pensar de onde é que 
isto surgiu e descobrimos que a minha avó 
materna tinha feito teatro de revista em Setúbal. 
Mas partiu de mim… Lembro-me sempre de 
mim a cantar, a dançar, a fazer o pino e a roda.
Lux – Foi uma adolescente rebelde?
S.P. – Não. Acho que quase não fui adolescente. 
Não precisava de fugir de casa para sair, vivia
sozinha! [risos]
Lux – Porque é que diz que quase não foi 
adolescente?
S.P. – Tinha de pôr o despertador, tinha de 
ir para a escola sozinha, a pé ou de trans-
portes, tinha de cozinhar, de arrumar a casa, 
de limpar o pó, de estudar, tinha de apanhar 
o autocarro ao fi m de semana para ir para 
Setúbal, ao chegar a Setúbal tinha de ser 
uma fi lha muito querida e matar todas as 
saudades, depois tinha de regressar outra 
vez para uma semana inteira… Acho que 
isto não é propriamente o dia a dia de um 
adolescente! Mas fazia tudo de coração 
aberto, porque estava a realizar um sonho.
Lux – Como é a sua relação com o seu pai?
S.P. – O meu pai é o meu super-herói. Temos 
uma cumplicidade muito gira e ele sempre foi 
o meu amigo em termos de companheirismo. 
Se ele ia à caça, eu queria ir com ele, se ia 
à pesca também queria ir, se ele tinha umas 
botas verdes, eu queria umas iguais… Nunca 
fui a menina do papá, mas sempre fui a 
companheira do papá. Adorava andar às 
suas cavalitas, adorava passear pelo meio 
do mato com o meu pai!
Lux – Fazia um pouco o papel de fi lho rapaz?
S.P. – Sim, mas isso sempre foi o meu lado de 
maria-rapaz. Sou muito aventureira e gosto 
muito mais de umas boas botas de caminhada 
do que de uns bons sapatos altos.
Lux – E com a sua mãe?
S.P. – A minha mãe sempre foi a minha compa-
nheira noutro sentido. Por exemplo, na parte 
amorosa, nos mimos, no fazermos bolos juntas. 
Por eu ter saído muito cedo de casa, quando 
voltava, ela fazia sempre a comida de que eu 
gostava, colocava os meus lençóis preferidos…
Nos momentos importantes, era com a minha 
mãe que eu desabafava, e ainda hoje é. Num 



 “Como costumo dizer, acho que estou a viver 
com o Filipe desde o dia em que o conheci. 

Tem sido bom estar ao lado dele„

dia mais feliz ou noutro menos feliz, a primeira
chamada é sempre para a minha mãe.
Lux – O seu pai era muito protetor em relação 
aos seus namorados?
S.P. – Não. A coisa mais mágica que tenho 
na relação com os meus pais – não consigo 
separar o meu pai da minha mãe, porque 
eles para mim sempre foram um bloco só – é 
a confi ança que têm em mim. Muitas vezes 
tive conversas com os dois só pelo olhar.
Lux – Vê-os como um bom exemplo para os 
seus relacionamentos?
S.P. – Não… Vejo neles um bloco como meus 
pais, não como casal, até porque eles estão 
divorciados. O bloco como casal eu não 
tenho como controlar, é a história deles, 
mas como pais serão sempre meus. E não 
poderiam ser mais perfeitos.
Lux – Apesar de divorciados, continuam 
a ser um bom exemplo…
S.P. – Como pais, transmitiram-me os valores 
que eu hoje tento aplicar, principalmente 
na procura de um companheiro.
Lux – O que é que procura num companheiro?
S.P. – Respeito e carinho é o que se pretende 
sempre. E procuro cumplicidades.
Lux – Hoje tem um companheiro, o Filipe 
Gonçalves…
S.P. – Sim, consegui encontrar um companheiro.
Encontrei uma pessoa muito especial que 
me deixa ser eu. E é tão bom podermos 
ser só nós, não termos de questionar egos 
ou vivências…
Lux – É a primeira vez que sente ter encontrado 
um companheiro?
S.P. – Sim… tem sido bom estar ao lado dele.
Lux – Já vivem juntos?
S.P. – Sim. Como costumo dizer, acho que 
estou a viver com o Filipe desde o dia 
em que o conheci.
Lux – Sendo também ele uma fi gura pública, 
a relação sai benefi ciada ou prejudicada?
S.P. – Não nos questionamos sobre isso, porque 
quando entramos em casa não somos fi guras 
públicas, somos só a Sara e o Filipe.
Lux – O casamento faz partes dos planos?
S.P. – O casamento nunca fez parte dos meus 
sonhos. Há vontade de comemorar um dia de 
amor, isso sim, porque eu sou estupidamente
romântica! E quando digo isto, é mesmo 
verdade: se algum dia eu comemorasse 
esse dia, seria uma coisa muito doida, muito 
pateta! Digo sempre que comia metade de 
um coração e ele comia outra metade! [risos] 
Tinha mesmo de ser um drama!
Lux – E tem vontade de ter fi lhos?
S.P. – Imensa, desde pequenina! Acho que 
já nasci com um monte de bonecas na mão. 
Mas não quer dizer que seja agora o meu 
objetivo. Há outros à frente. ■

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

maquilhagem e cabelo Jordana Carraça
agradecimentos A Vida Portuguesa, Mango e Aquazzura

Ser mãe é um grande desejo de Sara Prata, 
mas não um objetivo a curto prazo



 Em cima, Pedro Miguel Costa, 
Manuela Saldanha, Pedro 
António Costa e Marina 

Costa. À esquerda, Margarida 
Rebelo Pinto, Maria João 

Lopo de Carvalho, 
e Ana Sofi a Martins

N
ão poderia ter sido 
mais animada a fes-
ta de inauguração 
da primeira concept 
store Loja das Meias, 

no Amoreiras Shopping Center, 
em Lisboa. O espaço já existia, 
mas foi remodelado pela dupla 
de arquitetas Cristina Santos 
Silva e Ana Menezes Cardoso. 

 Loja das Meias 
inaugura 

a sua primeira 
concept store 
em ambiente 

de festa

 “É preciso 
inovar, 

seguir as 
tendências„ 
Manuela Saldanha 



À esquerda, Isilda Peixe. 
Em cima, Helena Isabel 
com Heitor Lourenço, 
Sofi a Cerveira, e Vicky 

e João Fernandes. 
À direita, Fátima Campos 

Ferreira, e Cláudia Jacques

 “Sou bastante 
racional 

nas minhas 
compras„ 
Sofi a Cerveira 



À esquerda, Pedro Granger. 
Em baixo, Raquel Loureiro, 
e Iva Lamarão. À direita, 
Ana Menezes Cardoso, 
e Cristina Santos Silva 

com as fi lhas, Mariana e 
Rita, e o marido, José Pinto

 “Sou cliente 
da loja e sou 

fã do trabalho 
desta família„ 
Cristina Santos Silva

“Queriam adaptar a tradição 
da Loja das Meias às novas tec-
nologias. Há uma grande neces-
sidade de misturar a moda com 
este novo boom tecnológico, e 
a decoração é resultante dessa 
necessidade de limpar e dar um 
look novo ao espaço existente”,
conta Cristina. Manuela Saldanha,
responsável pela loja, explica por 
que sentiram necessidade de 
avançar para a primeira concept 
store: “A Loja das Meias está no 
mercado há muitos anos, e vai-se 
apercebendo de que é preciso 
inovar, seguir as tendências, 
porque os próprios consumidores 
têm exigências novas. As tecnolo-

gias são uma tendência de mer-
cado que há de se implementar 
mais ainda e a Loja das Meias tem 
de acompanhar essa tendência. 
Por isso, além de marcas novas 
dentro da confeção e dos acessó-
rios, juntamos gadgets, toda uma 
oferta de auriculares, canetas, ta-
tuagens, velas aromáticas, bolsas 
para pôr à cintura para correr...” 
A loja foi pequena para acolher os 
convidados, entre eles a jornalista 
Fátima Campos Ferreira. “Esta é 
a loja mais transversal de Lisboa. 
São eles que me vestem para o 
programa”, conta. ■
texto Natália Ribeiro (nataliaribeiro@lux.masemba.com) 

fotos Salvador Esteves



À esquerda, Paulo Costa 
com Alexandra Sousa. Em cima, 
Ana Borges com José Agualusa, 
e Tim Madeira com Paula Mateus. 

À direita, Pedro António 
e Manuela Costa

 O espaço foi idealizado 
por Cristina Santos Silva 
e Ana Menezes Cardoso

 “A minha mãe já era 
cliente„ Vicky Fernandes



M 
aria João Bastos passou 
o último mês e meio nos 
Estados Unidos. Uma 
viagem que foi um mis-
to de trabalho e férias. 

“Começou como trabalho e terminou 
em férias. Estive lá enquanto rosto da 
Piaget no evento dos Independent Spi-
rit Awards, um dia antes dos Óscares, 

e numa altura em que a cidade está
a fervilhar. Depois aproveitei para 
passear e estive com os meus amigos, 
que vejo uma ou duas vezes por ano, 
por isso há sempre muitas saudades 
e muita coisa por contar. Nestas viagens 
o mais importante é aproveitarmos tam-
bém para estar com os amigos e pôr a 
conversa em dia. Foram muitas noites de 

MARIA JOÃO 
BASTOS  
regressa 

a Portugal 
depois de um 
mês e meio 

nos EUA

Inseparável 
da sua cadela, 

Amélie, 
a atriz revela 
que já tem 

novos projetos 
profi ssionais

 “É bom 
voltar 

a casa. 
Já tinha 

saudades„ 

 À esquerda, Maria João 
Bastos com Amélie,

 na inauguração 
da primeira concept store 

da Loja das Meias, 
nas Amoreiras, em Lisboa. 
Em cima, a atriz a distribuir 

autógrafos aos fãs



A cadela 
da atriz não 

a acompanhou 
durante as férias 

nos EUA. 
Maria João 

Bastos esteve 
em Miami, 

Los Angeles 
e São Francisco

conversa, havia muito para contar”, explicou 
a atriz poucos dias depois de regressar. 
“É ótimo estar de regresso a Portugal. 
É sempre bom voltar a casa, estar com os 
amigos e com a família. Já tinha saudades“, 
reconhece. Maria João Bastos esteve na 
inauguração da primeira concept store da 
Loja das Meias, espaço que não se cansa de 
elogiar. “Têm sempre bom gosto na escolha 
dos produtos, o que facilita a compra”, 
diz. Amélie, a cadela da atriz, fez sucesso 
entre os convidados e Maria João Bastos 
não se cansou de dar autógrafos aos fãs. 
Depois de um longo período de ausência, 
a atriz ainda está de férias, mas já a pensar 
no regresso ao trabalho. “Já tenho planos 
mais ou menos defi nidos, mas ainda não 
posso contar. Posso apenas dizer que serão 
em vários formatos e que são projetos 
ótimos. 2013 foi um ano ótimo e 2014 
vai ser fantástico para mim enquanto atriz 
e profi ssional. Estou muito entusiasmada”, 
revela. ■

 “Ainda estou de férias, 
mas já tenho 
planos mais 

ou menos defi nidos. 
São projetos ótimos„ 

texto Natália Ribeiro (nataliaribeiro@lux.masemba.com) 
fotos Salvador Esteves



Z
oe Saldana tem motivos para celebrar. 
Além de estar prestes a comemorar 
um ano de casamento, acabou de ser 

contratada como a nova imagem de uma 
marca de cosmética. “Zoe deslumbra com 
o seu estilo audaz e a sua beleza felina”, disse 
Cyril Chapuy, presidente da L’Oréal, sobre a 
escolha da atriz para representar a marca. Nas-
cida em Nova Jersey, nos EUA, a protagonista 
de “Avatar” tem ascendência porto-riquenha 
e dominicana, raízes que sempre assumiu: 
“Nunca quis ter outra cor se não a minha, 

outro cabelo se não o meu... As mulheres que 
passam grande parte da vida a desejar algo 
que não têm perdem a oportunidade de 
aprender a gostar do que têm”, confessou à 
revista In Style. Dona de uma beleza natural, 
Zoe conquistou o coração do pintor italiano 
Marco Perego, com quem trocou alianças no
início do verão de 2013, numa cerimónia 
discreta perante um pequeno grupo de 
amigos e familiares. Antes, tinha vivido um 
romance com o ator Bradley Cooper. ■

fotos Getty Images e L’Oréal Paris

Aos 35 anos, a atriz 
ZOE SALDANA é a nova 

imagem de uma conhecida 
marca de cosmética

 “Nunca quis ter 
outra cor se não a 

minha, outro cabelo 
se não o meu„ 

 Zoe Saldana casou-se em segredo, no verão 
passado, com o pintor italiano Marco Perego, 

com quem namorava desde maio de 2013



 Em cima, Maria Lucena com as fi lhas do casal, Violeta, de 9 anos, 
e Sancha, de 4. Virgílio Castelo e a fotógrafa separaram-se 

em 2012, ao fi m de dez anos de vida em comum. Continuam 
a ser vistos juntos em variadas ocasiões, mas preferem ser 

discretos quando à natureza da relação que mantêm atualmente

 VIRGÍLIO CASTELO lança 
“Despedida de Casado”, 

o segundo romance do ator,
com o apoio da família 

e dos amigos

 “É muito importante 
ter cá as pessoas 

de quem eu gosto e 
que gostam de mim„

S
eis anos depois do 
primeiro romance, 
Virgílio Castelo volta
à escrita para uma 
“Despedida de Casa-

do”. O ator assume que este não 
é um livro autobiográfi co, apesar
“de ser inspirado em pessoas 
e situações reais”. A seu lado, 
no dia do lançamento, que 
aconteceu na Fnac do Chiado, 
o autor contou com a presença 
de familiares e amigos. Entre 
eles, Maria Lucena com as duas
filhas do casal, Violeta, de 
9 anos, e Sancha, de 4. A fotó-
grafa escusou-se a prestar 
qualquer declaração sobre o 
livro ou sobre Virgílio Castelo, 
de quem está separada desde 
2012, depois de dez anos juntos. 
Apesar de ser comum ver 



Maria 
Lucena não 
quer dizer 

se está 
novamente 
com o ator, 

mas fez 
questão 

de o apoiar

o casal em várias ocasiões, 
nenhum dos dois quer revelar se 
retomaram a relação. Questio-
nado sobre a presença da mãe 
das duas fi lhas mais novas, o 
ator afi rmou: “Não quero falar 
sobre a minha vida pessoal”,
mas assumiu: “Sim, é muito 
importante ter cá as pessoas 
de quem eu gosto e que 
gostam de mim.” Quanto ao 
novo romance, o autor, de 61 
anos, confessou: “Este livro 
deu-me mais trabalho do que 
o primeiro. Foi mais complicado 
porque o assunto exigia pes-
quisa por pretender fazer uma 
refl exão um pouco mais séria.”
Na verdade, Virgílio Castelo não 
queria que fosse apenas uma 
história de amor: “O amor é 
aquela coisa que todos sabe-

mos o que é mas ninguém 
sabe o que é. Achamos que é 
aquilo que sentimos. A única 
coisa que descobri, não só com 
a escrita mas com a vida, é que 
o amor não é uma projeção, 
não é uma carência, não é 
um desejo, é uma lei, tão evi-
dente como a da física, só 
que desconhecemos as equa-
ções dessa lei. E eu acho 
que descobri que a equação 
principal é estarmos dispos-
tos a amar. Somos educados 
para ser amados, mas está 
tudo errado. Somos nós que 
temos de ter disponibili-
dade para amar e então 
encontramos alguém que 
encaixa nisto.” ■

 Em cima, à 
esquerda, Maria 
Lucena abraça 
o pai do autor. 

À direita, Virgílio 
Castelo com os pais, 

Lucília e António 
Castelo. Ao lado, 

a fotógrafa 
à conversa 
com a mãe 

de Virgílio, que 
aqui posa com 

as fi lhas, Sancha 
e Violeta

texto Rita Pacheco (rpacheco@lux.iol.pt)
 fotos Ricardo Santos
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Famosos divertem-se 
no concerto solidário 

da Novo Futuro

 “O programa 
é fantástico, 

e junta-se o útil 
ao agradável„ 

Maria Cavaco Silva

Em cima, Paulo Gonzo, 
Maria João Salgado, 

Graça Líbano Monteiro, 
Henrique Granadeiro 
e Rita Amaral Cabral, 

e Gisela João. À esquerda, 
Marcelo Rebelo de Sousa, 
Isabel Megre com Maria 

Cavaco Silva, e Sara Correia

O
s cantores Paulo 
Gonzo, Carminho, 
Tiago Bettencourt, 
Miguel Gameiro, 
António Zambujo e 

Ana Bacalhau foram alguns 
dos artistas que se juntaram à 



Em cima, 
Carminho, 

e João 
Rolo

 com Luísa, 
Xenica 

e Mituxa 
Jardim. 

À esquerda, 
António 

Zambujo. 
À direita, 

Patixa 
Pessoa 

com 
Pequenina 
Rodrigues

 “Este concerto 
é uma 

das nossas 
formas de 

angariação de 
fundos, para 

conseguirmos 
manter 

os oito lares 
da associação„

Isabel Megre

Associação Novo Futuro e de-
ram um concerto solidário no 
Meo Arena, cujas receitas re-
verteram integralmente para a 
manutenção dos lares de aco-
lhimento de crianças e jovens 
da instituição. “Estamos aqui 
todos numa causa solidária que 
acompanhamos com muito ca-
rinho e muito empenho”, disse 
à Lux a primeira-dama, Maria 
Cavaco Silva, frisando que o 
trabalho levado a cabo pela 
associação é louvável: “Estas 
senhoras são fantásticas! Sabe-
mos que trabalham para que 
estes jovens tenham uma casa 



a sério, como todos têm direito 
a ter. Além de ser uma causa 
extraordinária, o programa é 
sempre fantástico, e junta-se o 
útil ao agradável.” Isabel Me-
gre, presidente da Associação 
Novo Futuro, estava agradecida 
pelo apoio dado à causa por 
todos os presentes: “Este con-
certo é importantíssimo, porque 
é uma das nossas formas de 
angariação de fundos, para con-
seguirmos manter os oito lares 
da associação. Estamos muito 
contentes com a adesão do pú-
blico e com esta casa bastante 
cheia. Agradecemos muito aos 
artistas que oferecem o seu 
trabalho e estão aqui gratui-

tamente”, disse. O professor 
universitário Marcelo Rebelo de 
Sousa era um dos espetadores 
na primeira fi la e fez questão 
de sublinhar os objetivos da 
associação: “É mais um con-
certo que signifi ca que a Novo 
Futuro continua a crescer. São 
80 crianças, são muitas casas, 
é muita gente que acaba por 
sair de uma situação de sem-
-abrigo para passar a ter família. 
Num tempo de grande crise, é 
também muito bom saber que 
há muita gente que, apesar de 
tudo, consegue vir aqui e con-
tribuir.” ■

 Em cima, Luísa Sobral. 
À direita, José Maria Ribeiro 

da Cunha com Madalena Bravo, 
Tiago Bettencourt e Diamantina, 

que apresentou o espetáculo 
com José Carlos Malato. 

Em baixo, Miguel Gameiro

 “Num tempo de 
grande crise, é bom 
saber que há muita 
gente que, apesar 
de tudo, consegue 

vir aqui e contribuir„ 
Marcelo Rebelo de Sousa

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



Em cima, Isabel Castelo-Branco. 
À direita, Teresa Leitão com Isabel 

de Carvalho, Ana Bacalhau 
e Maria do Carmo Infante da Câmara. 

Em baixo, Carlos Monjardino 
com a neta, Ana, Miguel Araújo, 
e Vasco e Leonor Rocha Vieira

 “É uma maneira de contribuir para algo importante 
para muitos miúdos„ Carlos Monjardino



OTOSCLEROSE
A otosclerose é uma causa frequente de surdez. 
Ocorre mais frequentemente no sexo feminino 
entre os 20 e os 40 anos. Começa normalmente 
num dos ouvidos, mas, em mais de 80 por cento 
dos casos, acaba por ter envolvimento bilateral. 
Trata-se de uma doença hereditária, pelo que se 
deve investigar sempre a história familiar, uma vez 
que em mais de metade dos casos há uma história 
de perda auditiva na família.
Pode causar diferentes tipos de perda auditiva, 
dependendo da estrutura do ouvido afetada. 
Em geral, o ossículo afetado é o estribo, sendo 
que o osso anormal fi xa o estribo à janela oval, 
interferindo com a transmissão da onda sonora 
para o ouvido interno. Do ponto de vista clínico, 
há uma diminuição da audição, progressiva e em 
geral bilateral. Em muitas situações, há também 
queixas de zumbidos frequentes e de uma audição 
melhor em ambientes ruidosos.
O diagnóstico é feito através de uma história 

clínica cuidadosa, de observação clínica e de exa-
mes audiológicos completos. A tomografi a axial 
computorizada (TAC) pode servir para confi rmar 
o diagnóstico.
O tratamento deve ser discutido caso a caso, 
tendo em conta a idade do paciente, a sua ati-
vidade profi ssional e o tipo de perda auditiva, 
equacionando o risco de cada procedimento 
terapêutico.
O tratamento é em geral cirúrgico, com o objetivo 
de restabelecer a audição através da remoção 
de um ossículo – o estribo – e da sua substituição 
por uma prótese. O sucesso desta intervenção 
é superior a 90%.
Uma outra opção de tratamento é a colocação de 
uma prótese auditiva, alternativa com muitos bons 
resultados. Não há atualmente medicamentos 
que melhorem a audição destes doentes.
Em caso de dúvidas ou suspeita, deve consultar um 
médico otorrinolaringologista para confi rmar o 
diagnóstico e o aconselhamento terapêutico.

saúde

 josé.saraiva@jmellosaude.pt 

“A otosclerose é uma causa frequente 
de surdez. Ocorre mais frequentemente 
no sexo feminino entre os 20 e os 40 anos (...) 
Trata-se de uma doença hereditária, pelo que 
se deve investigar sempre a história familiar„

D
.R

.

José Saraiva
Coordenador da Unidade 
de Otorrinolaringologia
Hospital CUF Descobertas



citações

“Até o advogado do diabo pode ser inteligente 
e pode perceber e não basta papaguearmos tudo 
aquilo que nos dizem para fazer uma entrevista” 
José Sócrates, dirigindo-se a José Rodrigues dos Santos, no seu espaço semanal de comentário, in RTP1

“Muito bem. Fica registado o seu insulto, 
ao qual não vou responder” 
José Rodrigues dos Santos, em resposta à afi rmação de José Sócrates, in RTP1

“Não é um ramo de fl ores, 
ou uma linha de cocaína, 
ou uma bebida, 
ou um par de sapatos 
que me dão satisfação. 
Sou viciado no trabalho” 
Elton John in Revista/Expresso

“Não há nada como andar 
para trás para perceber
o caso BPN. Porque 
o que explica o espanto 
de hoje é a tradição 
portuguesa de deixar andar. 
Coisas de um pequeno 
mundo onde a conversa 
é muita” 
Ricardo Costa in Expresso

“O pior inimigo 
dos desempregados 
são as redes sociais (…) 
As pessoas fi cam 
desempregadas 
e fi cam dias e dias 
inteiros agarradas 
ao Facebook, 
ou agarradas a jogos, 
agarradas a amigos 
que não existem, 
e vivem uma vida 
que é uma total ilusão” 
Isabel Jonet in Rádio Renascença

“Oh, senhora Jonet, 
deixe as pessoas em paz. (…)
Eu prometo que na próxima 
recolha do Banco Alimentar 
vou oferecer 50 embalagens 
de Cerebrum… Mas é para 
tomar tudo…” 
Bruno Nogueira, a propósito das declarações de Isabel Jonet 
sobre a utilização das redes socias pelos desempregados, 
in Tubo de Ensaio/TSF

“Portugal está melhor do que em 2011. 
É um dado objetivo, inquestionável e indesmentível” 
Nuno Melo in i

“Sinto uma facada nas costas. Há 15 anos que escrevo 
n’A Bola, nunca levei um processo, e agora é o meu clube 
que me faz isto. (…) Deve ser o maior processo 

de indemnização que alguma vez deu entrada no tribunal 
de Lisboa, um milhão de euros. É claramente uma tentativa 
de intimidação” 
Miguel Sousa Tavares, sobre o processo movido pela SAD do FC Porto, in i

“A Judite de Sousa é como Sintra. O Seara 
só saiu de lá há uns meses e já melhorou muito„
João Quadros in Twitter

“Nós [atores] temos de ser mais exigentes porque 
o problema é que quem nos tutela, das duas uma, 

ou não vai ao teatro 
ou não percebe 
‘um boi’ disto” 
Diogo Infante in Lusa

“É vergonhoso que 
o primeiro-ministro 
de Portugal não só 
não defenda o seu 
país como ainda 
ache que tem de ser 
uma espécie de papagaio 
da senhora Merkel” 
Marisa Matias, deputada do Bloco de Esquerda 
no Parlamento Europeu, in Diário de Notícias  

“Acelerar num beco 
sem saída, que 
é a política do Governo, 
conduz-nos a bater 
violentamente 
na parede. 
Seguro fará o papel 
da espuma que 
se deita nas pistas
para impedir os incêndios, 
mas a parede está lá. 
Cada vez mais perto” 
José Pacheco Pereira in Sábado

“Correram rios 
de tinta sobre 
o ‘Manifesto dos 70’
e gastaram-se horas 
e horas nas rádios 
e nas televisões 
a falar do assunto. 
Foi tempo mal gasto” 
José António Saraiva in Sol

“Não é possível ter controlo 
absoluto sobre o que dizem os governantes” 
Miguel Poiares Maduro in Sol

“Como é que Durão Barroso demorou dez anos 
a lembrar-se que tinha falado a Vítor Constâncio?” 
Marcelo Rebelo Sousa, sobre o caso BPN, in TVI

“Não sou nem me sinto uma diva. 
Toda a gente me pode tocar” 
Susana Vieira in Correio TV

“Um dia, Jesus apareceu-me 
e disse: ‘Vamos lá resolver isto.’ 

Pegou num pulmão do meu 
pai e arrancou um bocado 
que estava mais escuro… 

[A Alexandra viu isso, 
Jesus a pegar no pulmão 
do seu pai?] Sim, vi tudo. 

Demorou um minuto„
Alexandra Solnado in Sábado



CIRCULANDO NA INTERNET
A rede, apesar de todos os seus defeitos, 
também tem sido utilizada como um 
gigantesco sistema de apoio humano; 
todos os dias circulam cartas eletrónicas com 
textos ora interessantes, ora aborrecidos. 
Existe o problema da autoria: eu mesmo 
já vi muitas das colunas que escrevo aqui 
assinadas por outras pessoas! A seguir, 
alguns dos textos recebidos esta semana 
(e cuja autoria atribuo às pessoas indicadas 
nas cartas):

O BAMBU CHINÊS (COVEY)
Depois de plantada a semente do bambu 
chinês, nada se vê durante aproximadamente 
cinco anos, exceto um diminuto broto. 
Todo o crescimento é subterrâneo; uma 
complexa estrutura de raiz, que se estende 
vertical e horizontalmente pela terra, está 
a ser construída.
Então, no fi nal do quinto ano, o bambu 
chinês cresce até atingir a altura de 
25 metros.
Muitas coisas na vida pessoal e profi ssional 
são como o bambu chinês. Trabalhamos, 
investimos tempo e esforço, fazemos tudo 
o que podemos para nutrir o nosso cresci-
mento e, às vezes, não vemos resultado 

durante semanas, meses ou anos. Mas, se 
tivermos paciência para continuar a trabalhar, 
a persistir e a nutrir, o nosso ‘quinto ano’ 
chegará, e com ele mudanças que jamais 
esperaríamos. 
Lembre-se de que é preciso muita ousadia 
para chegar às alturas e, ao mesmo tempo, 
muita profundidade para se agarrar ao 
chão.

PRECE ÁRABE (TRADUZIDA POR SEME DRAIBE)
Deus, não consintas que eu seja o carrasco 
que sangra as ovelhas, nem uma ovelha 
nas mãos dos algozes.
Ajuda-me a dizer sempre a verdade na 
presença dos fortes, e a jamais dizer
mentiras para ganhar os aplausos dos 
fracos. Meu Deus, se me deres a fortuna, 
não me tires a felicidade; se me deres 
a força, não me tires a sensatez; se me for 
dado prosperar, não permitas que eu perca 
a modéstia, conservando apenas o orgulho 
da dignidade.
Ajuda-me a apreciar o outro lado das coisas, 
para não acusar os meus adversários com 
mais severidade do que a mim mesmo.
Não me deixes ser atingido pela ilusão da 
glória, quando bem-sucedido, nem pelo 
desespero, quando derrotado. Lembra-me 

que a experiência de uma queda poderá 
proporcionar uma visão diferente do 
mundo.
Ó Deus!
Faz-me sentir que o perdão demonstra 
força, e que a vingança é prova de fraqueza.
Se me tirares a fortuna, deixa-me a espe-
rança. Se me faltar a saúde, conforta-me 
com a graça da fé.
Quando me ferirem a ingratidão e a 
incompreensão dos meus semelhantes, 
cria na minha alma a força da desculpa 
e do perdão.
Finalmente, Senhor, se eu Te esquecer, 
rogo-Te que nunca Te esqueças de mim.

REFLEXÃO (ROSA LUXEMBURGO)
No meio das trevas, procuro sorrir para 
a vida, como se conhecesse a fórmula 
mágica de transformar a maldade em 
doçura. Então, vejo que realmente estou 
contente, e pergunto-me: “Porquê?” 
Não oiço resposta, mas isso não me 
preocupa, e deixo que a vida conserve 
para si mesma os seus segredos mais 
importantes.

paulo coelho
Ru

i M
or

en
o

www.paulocoelhoblog.com

“Lembre-se de que é preciso muita ousadia 
para chegar às alturas e, ao mesmo tempo, 
muita profundidade para se agarrar ao chão„



  Família e amigos
no adeus emocionado 

a JOSÉ WILKER

 Ator morre aos 66 anos, vítima 
de ataque cardíaco fulminante

A
fã que viajou 700 km, 
desde São Roque, 
no interior de São 
Paulo, para estar no 
velório de José Wil-

ker, é um dos muitos exemplos 
de como o ator era querido. 
No velório, foram centenas os 
amigos, familiares e fãs que 
passaram pelo Teatro Ipanema, 
na Zona Sul do Rio de Janeiro, 
para se despedirem. Um local 
especial na carreira de Wilker, já 
que ali protagonizou várias pe-
ças de teatro. Foi com choque 
que a notícia da sua morte foi 
recebida na manhã de dia 5. 
Wilker morreu, durante o sono, 
vítima de ataque cardíaco ful-
minante, na casa da namorada, 

 José Wilker dirigia atualmente a peça “O Comediante”. 
Em baixo, Susana Vieira, Isabel Wilker, fi lha do ator, 

e Claudia Montenegro, atual namorada, com Stênio Garcia. 
À direita, Guilhermina Guinle, ex-mulher do ator



 “Era um irmão, 
amigo... Tinha 

um humor 
delicioso„ 

Betty Faria

 Em cima, 
Renée e 

Mariana de 
Vielmond, 
ex-mulher 

e fi lha 
mais velha 

de José Wilker. 
Ao centro, 
Glória Pires 
e Orlando 

Morais. Em 
cima, à direita, 
Vera Holtz, e 

Maitê Proença.  
À direita, 

Mónica Torres, 
ex-mulher 

do ator, com 
Cláudia Abreu

 “O dia está triste. 
É um pedaço 

da nossa 
vida que vai 

embora hoje„ 
Guilhermina Guinle

Claudia Montenegro, no Rio de 
Janeiro. Tinha 66 anos e 47 de 
carreira. O primeiro papel que 
interpretou em televisão foi o 
de Mundinho Falcão em “Ga-
briela”, que lhe trouxe imedia-
to reconhecimento do público. 
Em 1985, viveu Roque Santeiro 
na novela com o mesmo nome.  
Em 2012, a frase “Deita que 
quero-lhe usar”, na pele do 
coronel Justino, na remake de 
“Gabriela”, só veio mostrar a 
capacidade de imortalizar per-
sonagens. Atualmente, pode 
ser visto na novela “Amor à 
Vida”, ainda em exibição na 
SIC. Wilker foi casado durante 
12 anos com a psicóloga Elza 
Maria Pinto. Depois do divór-



cio, viveu oito anos com a atriz 
Renée de Vielmond, com quem 
teve uma fi lha, Mariana. Esteve 
11 anos com Mónica Torres, 
de quem teve a segunda fi lha, 
Isabel. Em 2000, casou-se com 
Guilhermina Guinle. Há cerca 
de quatro anos, namorava com 
a jornalista Claudia Montene-
gro. Na despedida, centenas 
de pessoas aplaudiram o ator, 
cremado no Memorial do Car-
mo, no Rio de Janeiro. ■

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

 “Fiz tantas 
novelas com 
ele! Já chorei 
demais. Estou 

órfão! Vou sentir 
uma saudade 
muito grande„ 

Ary Fontoura

 Em cima, Betty Faria com Leona Cavalli, e Natália do Valle. 
À direita, Cleo Pires com Rômulo Netto. Em baixo, Tony Ramos, 

Malu Mader, Ary Fontoura, Renata Sorrah e José Mayer 



A
penas dois dias depois da 
notícia da morte de José 
Wilker, Regina Duarte 

esteve presente no FESTin – 
Festival de Cinema Itinerante 
da Língua Portuguesa, no 
qual apresentou o documen-
tário “Arte de Interpretar – 
A Saga da Novela Roque Santei-
ro”, realizado por Lúcia Abreu. 

A telenovela, de 1985, foi pro-
tagonizada pelos dois atores e, 
naturalmente, era inevitável 
recordar Wilker: “Perdemos o 
nosso querido José Wilker, mas 
tenho a certeza de que ele está 
muito feliz hoje, esteja onde 
estiver, a assistir-nos e a partici-
par nesta festa. Seguimos viven-
do com alegria, porque isto faz 

parte da vida e temos de enfren-
tar estas dores que são inerentes 
à condição humana”, disse Re-
gina Duarte à Lux. Emocionada, 
a eterna Viúva Porcina disse ainda 
que é importante “cultivar o 
lado da celebração da vida” e 
nunca deixar de recordar José 
Wilker como homem e ator: 
“Temos de manter viva a me-

mória dele, porque era um 
grande ator, um grande amigo 
e um grande colega.” Com 67 
anos e a celebrar 50 de carreira, 
Regina Duarte viajou para 
Portugal de propósito para o 
FESTin, no qual admitiu que 
a participação em “Roque 
Santeiro” marcou a sua vida. ■

Em Portugal, REGINA DUARTE 
recorda José Wilker

“Temos de manter 
a memória dele viva, 

porque era um grande 
ator, um grande amigo, 

um grande colega„

 A atriz 
esteve no 

Cinema São 
Jorge, em 

Lisboa, onde 
assistiu a um 
documentário  

sobre 
a telenovela 

“Roque 
Santeiro”

fotos Salvador Esteves



 Coliseu dos Recreios esgota na noite em que CARLOS DO CARMO 
apresenta ao vivo o seu mais recente disco, “Fado É Amor”

 “A minha mãe é o grande pilar da carreira do meu 
pai, e isso tem de se dizer publicamente„ Gil do Carmo

Carlos do Carmo terminou o concerto 
a cantar a capella no meio da plateia 
do Coliseu dos Recreios. Em baixo, 

à esquerda, o fi lho mais novo do fadista, 
Gil do Carmo, e, à direita, Eunice Muñoz

O
Coliseu dos Recreios 
encheu na noite 
em que Carlos do 
Carmo apresentou 
ao vivo o seu mais 

recente disco, “Fado É Amor”.  
Um espetáculo no qual o fa-
dista dividiu o palco com vá-
rios intérpretes da nova ge-
ração, ao som de alguns dos 
mais emblemáticos temas da 
sua carreira. “Começo a não 
ter palavras para dizer. É tanta 
a generosidade da vossa parte 
que eu não tenho palavras para 
dizer a não ser ‘obrigado’”, 
afirmou o fadista no início 

do espetáculo. Na plateia, 
o seu fi lho, Gil do Carmo, não 
escondia o orgulho: “O se-
gredo da carreira do meu pai 
está na ponderação da inte-
ligência, em que o equilíbrio 
se chama Judite do Carmo. 
A minha mãe é o grande pilar, 
e isso tem de se dizer publica-
mente. Metade da carreira do 
meu pai não existiria se não 
houvesse o consenso familiar 
que lhe permitiu chegar aos 
50 anos de percurso artístico”, 
disse. ■

texto Natália Ribeiro (nataliaribeiro@lux.masemba.com) 
fotos Ricardo Santos e D.R.



Em cima,  
Mário e Ana 
Paula Assis 

Ferreira,  
Carlos do Carmo 
e Mariza, e Cila 
do Carmo com 
António Mexia. 

À esquerda, 
a selfi e, 

nos bastidores, 
do fadista com 

a mulher, Judite, 
e os músicos 
que atuaram 

no espetáculo. 
À direita, Nayma

 “Considero 
o Carlos o 

meu mestre. 
Ensinou-me 

desde 
os 5 anos, 
com o fado 
‘Os Putos’„ 

Mariza



É 
a primeira cirurgia 
estética de José Carlos 
Pereira. Aos 35 anos, 
o ator submeteu-se 
a uma modulação atlé-

tica, uma revolucionária técnica 
de lipoaspiração que defi ne os 
músculos do tórax e do abdó-
men. A Lux esteve com ele no 
Hospital Privado da Boavista, 
onde foi operado durante cerca 
de duas horas e meia, pelo 
cirurgião plástico Francisco 
Campos. “É uma questão de 
me sentir bem comigo próprio. 
Havia uma barriguinha que já 
não estava a gostar de ver. Uma 
vez que há esta nova técnica 
com resultados impressionantes, 
achei que devia fazê-la. Nunca 
tinha recorrido a uma cirurgia 
estética, é a primeira vez. Tenho 
35 anos e é a minha primeira 
recauchutagem, na altura certa. 
O meu objetivo não é emagre-
cer, mas fi car mais modelado. 
Não preciso de emagrecer, 
estou exatamente como que-
ro. Depois, vou continuar a 
fazer manutenção, com exercício 
físico. Isto é apenas para fazer 
um retoque e corrigir alguns 
pormenores”, explicou o ator.
Francisco Campos, responsável 

José Carlos Pereira entrou no hospital 
no dia 8 e teve alta no dia seguinte. 

Nos próximos dias, durante a 
recuperação, terá de usar uma cinta

 JOSÉ CARLOS PEREIRA 
submete-se a 

uma lipoaspiração 

 “É a altura 
certa para 
a primeira 
cirurgia 

estética„



pela cirurgia, garantiu que 
o pós-operatório é bastante 
tranquilo: “Esta operação não 
provoca dores. Vai ter apenas 
um desconforto e vai ter de usar 
uma cinta, que é obrigatória, 
mas, em termos de mobilida-
de, não vai estar condicionado. 
O Zeca é o homem ideal, alto e 
musculado, mas com pequenas 
gorduras localizadas. Vamos fazer 
uma defi nição bastante razoável 
dos músculos, mas ao mesmo 
tempo completamente natural. 
Ninguém poderá dizer que ele 
fez uma operação cirúrgica”, 
sublinhou. O ator garantiu que 
a decisão contou com a apro-
vação da namorada. “A Fran-
 cisca apoia-me em todas as 
decisões”, rematou. ■

 O cirurgião plástico 
Francisco Campos 
foi o responsável 

pela intervenção ao ator, 
realizada no Hospital 
Privado da Boavista

 “Como o Zeca 
é atlético 

e alto, é um 
caso excelente 
para modelar„ 
Francisco Campos

texto Natália Ribeiro (nataliaribeiro@lux.masemba.
com) fotos António Pedrosa



A
morte de Peaches, fi lha 
do músico Bob Geldof, 
deixou a família de ras-

tos. A jovem, de 25 anos, foi 
encontrada sem vida em casa 
e, de acordo com a polícia, os 
pormenores da morte não são 
claros. Contudo, a causa poderá 
estar relacionada com a dieta 
que Peaches seguia, em que 
se alimentava exclusivamente 
de sumos de frutas e vegetais. 

De acordo com o Daily Mail, 
a modelo e apresentadora esta-
va há quatro semanas a seguir 
uma dieta de líquidos e a sua 
saúde suscitava preocupa-
ções. “Ela era a mais indómita, 
engraçada, esperta e astuta, 
mas também a mais maluca de 
todos nós. Escrever ‘era’ des-
trói-me por dentro. Que criança 
bonita! Como é possível nunca 
mais voltarmos a vê-la? Como é 

que isto é suportável? Nós ama-
mo-la e iremos guardá-la para 
sempre no coração”, pode ler-
-se no comunicado escrito por 
Bob Geldof e pelos restantes 
familiares. Também o marido 
de Peaches, Thomas Cohen, 
dedicou palavras carinhosas à 
memória da mulher: “A minha 
adorada mulher Peaches era 
amada por mim e pelos seus 
dois fi lhos, Astala e Phaedra, 

e vou educá-los com a mãe 
nos seus corações, todos os 
dias. Amá-la-emos para sem-
pre.” Recorde-se que a mãe de 
Peaches, Paula Yates, morreu 
na sequência de uma overdo-
se quando esta tinha 11 anos.
Coincidência ou não, a última 
publicação de Peaches no Twit-
ter foi a partilha de uma foto-
grafi a sua com a mãe. ■

fotos Getty Images e Gtres on line 

 Família 
devastada com 
a trágica morte 
de PEACHES 

GELDOF

 “Vamos 
guardá-la 

para 
sempre no 
coração„ 

Bob Geldof

 Em cima, Peaches com o pai, o cantor irlandês Bob Geldof. Em baixo, com o marido, o músico 
Thomas Cohen, e os dois fi lhos, Phaedra, de 11 meses, e Astala, prestes a completar 2 anos



KATE e WILLIAM 
visitam 

a Nova Zelândia 
e a Austrália, 

31 anos depois de 
DIANA e CARLOS  

GEORGE faz 
a sua primeira 
viagem ofi cial 
com os pais,   
aos 8 meses

À chegada a Wellington,  Kate 
desceu as escadas do avião, ao lado 

de William, com George ao colo  

A
os oito meses, Geor-
ge tem sido a estrela 
da visita ofi cial dos 
pais à Nova Zelândia 
e à Austrália. William 

e Kate vão visitar as antigas 
colónias britânicas durante três 

semanas e o fi lho estará sempre 
com eles, apesar de passar a 
maior parte do tempo longe 
dos olhares curiosos. Incluída 
na comitiva de pessoas que via-
jaram com os duques de Cam-
bridge está Maria Teresa Turrión 

Borrallo, a ama contratada para 
cuidar de George, que tam-
bém se estreou nesta viagem, 
e com quem o bebé ficará 
enquanto os pais cumprem a 
agenda ofi cial. Curiosamente, 
George segue as pisadas do pai, 

que, aos 9 meses, em março de 
1983, esteve também naquela 
parte do globo com os pais, os 
príncipes Diana e Carlos de 
Inglaterra. Na altura, também 
ele foi o centro das atenções. 
À chegada ao aeroporto de 



Wellington, depois de uma longa 
viagem de avião, Kate e William 
tinham à sua espera centenas 
de pessoas e, como seria de 
esperar, a maioria queria ver o 
fi lho do casal. Sereno e bem-
-disposto, George desceu as es-

cadas do avião ao colo da mãe, 
vestido com um conjunto de cal-
ções, camisa e casaco brancos. 
Já Kate surgiu elegante com 
um casaco encarnado assinado 
pela britânica Catherine Walker, 
uma das estilistas preferidas da 

 Curiosamente, George 
e o pai, o príncipe William, 
visitaram a Nova Zelândia 
quase com a mesma idade  

À chegada a Wellington, 
 Kate Middleton usou uma criação 

de Catherine Walker, a estilista 
preferida da princesa Diana 



 No primeiro dia da visita ofi cial, 
que durará três semanas, Kate vestiu George, 

que se mostrou sempre muito sereno 
e observador, com uns calções, camisa 

e casaco brancos

Onze pessoas acompanham 
William e Kate durante as três 

semanas da visita ofi cial  



princesa Diana, e um chapéu da 
mesma cor, de Gina Foster, num 
estilo retro que imediatamente 
fez lembrar a ‘princesa do povo’, 
numa viagem que fez a Leicester, 
em 1984. Para completar a sua 
toilette, Kate usou um alfi nete 
prateado em forma de pena, 
símbolo da Nova Zelân-
dia, um presente oferecido à 
rainha Isabel II, durante uma 
viagem àquele país, na década 

de 50. Nesta visita de três 
semanas, que passará por cida-
des como Blenheim, Auckland e 
Sydney, Kate e William fazem-se 
acompanhar por uma comitiva 
de onze pessoas. Entre elas, 
incluem-se a ama de George, 
os dois secretários pessoais do 
casal, a cabeleireira de Kate, 
Amanda Cook, três assessores 
de imprensa e uma pessoa res-
ponsável por toda a logística. 

Como os tempos são outros, a 
bagagem que acompanha Kate 
e William é em tudo diferente 
da que Diana e Carlos levaram, 
em 1983, que incluía caixas que 
pareciam verdadeiros roupeiros 
e onde eram guardados os ves-
tidos da princesa. Agora, todos 
aguardam com expectativa para 
ver não só o que Kate vai vestir 
nos próximos dias, como o que 
escolheu para George. Até ao 

próximo dia 16 de abril, o casal 
vai andar pela Nova Zelândia, 
dia em que partirá para Syd-
ney, na Austrália, e iniciará a 
segunda parte daquela que é a 
primeira visita da duquesa ao 
continente. Para William, é um 
regresso. A última vez que lá es-
teve foi em março de 2011, um 
mês antes de subir ao altar. ■

 Trinta e um anos 
separam as imagens 
de Diana e de Kate. 
Em baixo, a comitiva 

dos duques de Cambridge 
(à esquerda) e a de Diana 

e Carlos (à direita)

Tal como 
aconteceu 

com Diana, a 
Nova Zelândia 

rendeu-se 
à simpatia 

de Kate 

texto Nair Coelho (naircoelho@lux.masemba.com) 
fotos Getty Images, Gtres on line e Reuters



antena lux

Rui Unas
APRESENTA O LIVRO “NASCIDO E CRIADO 
NA MARGEM SUL”, COM O APOIO DOS AMIGOS
A discoteca Ondeando, em Corroios, foi o local escolhido por 
Rui Unas para apresentar “Nascido e Criado na Margem Sul”, 
no dia 5: “Este livro demorou dois anos a ser feito e assinala 
os meus 40 anos. Foi muito divertido escrevê-lo. É uma biografi a 
que junta realidade e fi cção”, revelou o ator e humorista, que 
contou com a presença dos colegas e amigos João Manzarra 
e César Mourão. “Vir a Corroios num sábado à noite é uma das 
minhas grandes provas de amizade”, afi rmou Manzarra, entre risos.

Maya
NAMORO CHEGA AO FIM

Terminou a relação de dois meses com 
o chef Eurico Castro. Quem o confi rmou foi 
a própria, tal como tinha sido ela a assumir 

o namoro, semanas antes. Na base da 
separação estará a distância, já que o chef 

trabalha em Bragança e a apresentadora 
divide o seu tempo entre Lisboa, onde 

trabalha na CMTV, e o Algarve, onde vai ser 
responsável pelo espaço noturno Liberto’s.  

Cristina Ferreira
AJUDA NA RECOLHA 
DE ALIMENTOS
Na qualidade 
de embaixadora 
da iniciativa, Cristina 
Ferreira participou 
na Recolha de Alimentos
na Luta Contra a Fome, 
da responsabilidade 
da Missão Sorriso 
em parceria com 
a Cruz Vermelha Portuguesa. 
À entrada do supermercado 
Continente do Centro 
Comercial Colombo, 
a apresentadora
distribuiu sacos e sorrisos. 
“Fico muito feliz, porque 
há famílias que noto 
que não têm muito 
mas dão sacos cheios 
de alimentos. Por aí 
se vê a generosidade 
dos portugueses. Quem 
merece o aplauso são eles!”, 
referiu. Os bens doados
serão distribuídos 
por famílias carenciadas. 

Orlando 
Bloom 
RECEBE 
ESTRELA 
NO PASSEIO 
DA FAMA
O ator, 
de 37 anos, 
ganhou 
uma estrela 
no Passeio 
da Fama 
de Hollywood 
e, para gáudio 
dos fãs, levou 
à cerimónia 
o fi lho Flynn, 
de 3 anos. 
Recém-
-separado 
da modelo 
Miranda Kerr, Bloom afi rma que faz todos 
os esforços para que o fi lho não sofra com 
o divórcio. Durante a cerimónia, o pequeno 
Flynn esteve no centro das atenções 
e até ajudou a revelar a estrela do pai.
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“O amor da 
minha vida 
é a Bichica.
Os meus 
maiores 

feitos são os 
meus fi lhos”

“Não quero que chorem – 
lembrem-se que vivi 

a vida que sempre quis -, 
que vistam de preto, 
nem caixão aberto. 

Quero uma cerimónia 
simples e alegre, celebrada 

pelo padre João Seabra, 
ao som da música 

“Don’t Stop Believin’”, 
e quero que os amigos 
tenham dez minutos 

para falarem de mim.”
Os seus desejos para as 

cerimónias fúnebres foram 
quase todos respeitados, 
porque, para muitos, foi 

impossível conter as lágrimas

MANUEL 
FORJAZ 

1963-2014



“S
ou muito crente e a ideia 
de morrer, de passar para o 
outro lado, não me assusta. 
Mas não quero aperceber-me 
disso, ter a consciência do 

momento, sentir que estou a morrer”, es-
creveu Manuel Forjaz no seu livro “Nunca 
Te Distraias da Vida”. Manuel Forjaz par-
tiu em paz, em casa, junto da mulher e de 
um dos fi lhos. Em vida, foi com alegria e 
fé que fez a sua caminhada. Para muitos, 
que só agora o conheceram, talvez ele 
fosse apenas aquele homem que lutava 
contra um cancro, que tinha uma página 
no Facebook com milhares de seguidores, 
e determinação de sobra. Para os que o 
acompanharam ao longo da vida, há o 
amigo, o pai, o empresário, o homem de 
espírito livre, empreendedor por natureza, 
para quem a palavra ‘desistir’ simples-
mente não existia. Isso parecia ser uma 
característica já revelada na sua infância, 

passada em Moçambique, onde nasceu 
e cresceu na companhia dos irmãos, Gon-
çalo, Maria Isabel e Maria da Conceição. 
Era o terceiro de quatro e foram obrigados 
a separar-se de um dia para o outro.
“Quando veio o 25 de Abril, no regresso a 
Portugal, acho que o que mais me custou 
– mais do que o frio, a distância dos pais 
e o fl agelo de ter de usar camisolas de 
lã que me picavam no pescoço – foi a 
separação dos meus irmãos”, conta 
no seu livro. “As meninas vieram para 
Lisboa, eu fui viver com o avô Moura 
Relvas, em Coimbra, e o Gonçalo fi cou 
com o tio António, em Braga. Fomos 
informados um dia, ao jantar, de que isso 
iria acontecer – tinha havido uma revolução, 
provavelmente seguia-se a descolonização, 
os meus pais fi cavam em Moçambique, 
por enquanto, nós viríamos para Portugal. 
Quando percebemos que íamos ter de 
viver separados, na metrópole, sem os 

MANUEL FORJAZ despediu-se da vida, 
que viveu intensamente, aos 50 anos. 

Ficou o exemplo de fé e alegria

“Tive várias derrotas na 
minha vida, mas de todas 

as vezes caí de pé. É preciso 
nunca deixar de viver„



 Na página à esquerda, vários momentos da vida de Manuel Forjaz, nascido em 
Moçambique. Ao centro, com os irmãos. Em cima, o empresário com 23 anos

 “A ideia de morrer não me assusta. Sei que vou 
ter com o meu pai e o meu irmão„ Manuel Forjaz

fi lmes da paróquia, as tardes na piscina 
do Grémio, o gato, a praia, os amigos, 
chorámos todos. A cidade de Lourenço 
Marques era uma cidade segura e íamos 
à noite ver os jogos do Sporting-Malhan-
galene sozinhos. Andávamos descalços, 
íamos até à Costa do Sol à praia e fazíamos 
a distância de 12 quilómetros à boleia, 
nadávamos naquelas águas quentes onde 
havia tubarões, vivíamos em total liberdade. 
Para nós não havia política, nem havia 
ditaduras, não havia as mensagens de 
guerra (as que chegavam eram fi ltradas), 
e o que nos chegava da Europa eram as 
notícias de que a princesa Carolina tinha 
um namorado novo, chamado Philippe 
Junot. Não queríamos mudar de vida. 
Mas a nossa opinião não contava naquele 
momento, a decisão estava tomada. 
E, como sempre naquela casa, chorámos 
durante um dia e depois passou, come-
çámos a empacotar tudo e foi um ‘olha, 
que se lixe!’ – ninguém sofria de autoco-
miseração.” Dois anos da adolescência 
foram vividos em Coimbra, em conversas 
sobre Shakespeare, Balzac e Proust, en-
tre outros clássicos da literatura, com o 
avô Moura Relvas, radiologista conceitua-
do, amigo de Miguel Torga e Fernando 
Namora, e a avó, professora, que lhe 
incutiu o gosto pela música clássica, por 
Mozart, Beethoven, Chopin… 
Dessa vivência com os avós, afastado dos 
pais, que continuavam em Moçambique, 
Manuel Forjaz, que herdou o nome do avô, 
reconhece que foi o estímulo necessário 
para se tornar um jovem curioso, ávido 
de aprender, de descobrir. 
Ao longo da sua vida pessoal e profi ssional, 
teve de recomeçar várias vezes. Sem 
medo. Uma lição aprendida ainda no fi m 
da adolescência, numa altura em que, por 
vergonha de ter visto o seu nome chum-
bado numa pauta da Universidade Cató-
lica, decidiu emigrar. Tinha acabado de 
fazer 17 anos, começava a desenhar-se 
o homem bonito e charmoso em que iria 
transformar-se. Pegou numa mochila e 
em meia-dúzia de peças de roupa e saiu 
de casa. Foi de madrugada e só o pai – o 
único a acreditar que ele iria mesmo fazer 
o que disse – veio à porta despedir-se e 
dizer-lhe que a casa estaria sempre aberta 
para quando regressasse. “Na altura não 
percebi que ele já sabia que eu ia regressar. 
Passei três dias a dormir debaixo de 
camiões, no cais dos TIR, em Santa Apolónia, 
até conseguir boleia. (…) A partir daí, 
quando não conseguia boleia, dormia 
na berma da estrada, abrigado por um 
arbusto. No último troço do percurso, fi z 
42 quilómetros a pé, à chuva, carregado, 
cada vez mais ensopado, até chegar ao 

meu destino, Borgonovo”, escreve no 
seu livro. Na aldeia vinícola italiana, não 
encontrou trabalho porque as vindimas 
tinham sido antecipadas, mas encontrou 
o padre Giuseppe, que o acolheu, lhe deu 
queijo e pão e 10 mil liras. Regressou a 
Portugal mais cedo do que esperava, 
mas voltou a Itália nos anos seguintes, 
para as vindimas, sem nunca antes dei-
xar de falar com o padre ou os patrões 
dos anos anteriores. A viagem muda-
ria para sempre a forma como passou a 
estar na vida. “Determinante mesmo para o 
desenvolvimento da minha personalidade 

foi aquela primeira viagem, talvez a mais 
difícil de todas. Ganhei uma consciência 
de invulnerabilidade total: passei a saber 
que aguentava a fome, o sono, a sede e 
o cansaço, que conseguia sobreviver em 
qualquer ambiente. E essas certezas de-
ram-me uma capacidade de sobrevivência, 
uma autoconfi ança, uma sensação de total 
poder sobre o meu destino, que foram 
cruciais para o meu futuro. Para lidar com 
as adversidades da vida, os problemas pro-
fi ssionais, para gerir a doença. Eu nunca 
desisto.” As palavras são suas e os exem-
plos também. Ao longo do seu percur-



 Manuel Forjaz sempre teve uma relação muito próxima 
com os fi lhos, António, de 20 anos, e José Maria, de 22,

que prometem manter o sorriso de que o pai tanto gostava

 “O que queremos mesmo é que sigam o conselho do meu pai 
e sorriam, porque nós vamos fazê-lo„ José Maria e António Forjaz

so profi ssional, de empresário, profes-
sor, orador… caiu e levantou-se várias 
vezes. Passou pelo marketing na Lever, 
onde esteve seis anos, liderava 80 pes-
soas, chefi ava uma secção que movimen-
tava anualmente mais de 50 milhões de 
euros e chegava a levar o filho mais 
velho para o escritório aos fi ns de sema-
na. Em 1994, trocou a Lever pela Ber-
trand, na qual ocupou durante dois anos o 

cargo de diretor-geral, numa época marca-
da por muitos sucessos. O que não acon-
teceu depois quando foi chamado para 
diretor-geral da Medipress, que detinha,
entre outros, o vespertino A Capital. 
O choque de frente com a diretora do 
jornal, em especial com a forma como 
esta geria as contas, custou-lhe o lugar 
e o orgulho, mas não a determinação. 
“Reconheço que, provavelmente, me faltou 

a maturidade, a experiência de um gestor 
sénior, para [chefi ar] uma gestora editorial 
como a directora de A Capital. (…) Recorri 
em tribunal, a providência cautelar de-
morou três anos a ser despachada, mas 
consegui impugnar o despedimento e fui 
indemnizado. Foi, no entanto, um processo 
feio. Passei por tudo aquilo que passa um 
trabalhador nestas circunstâncias – fui 
obrigado a devolver primeiro o telemóvel, 



 Em cima, a última 
foto de Manuel 

Forjaz com a 
mulher, Helena, e os 
fi lhos, José Maria e 
António, no dia do 

lançamento do livro,  
no início de março. 

Aqui, na Igreja 
de Nossa Senhora 

da Encarnação, 
onde foi velado

 “A Bichica 
aumenta 

as minhas 
coisas boas 

e torna 
menos 

revelantes 
os meus 
defeitos„ 
Manuel Forjaz à 
Lux em fevereiro

depois o carro. Fiquei a trabalhar num 
aquário de vidro sem secretária nem com-
putador. (...) Quando saí da empresa, sabia 
que tão depressa não iriam surgir convites 
de trabalho, dependia unicamente de 
mim próprio. Tinha 33 anos. Estava por 
minha conta.” No dia seguinte, mergulhou 
num novo projeto, a Ideiateca, com sede no 
n.º 61 da Rua Borges Carneiro, em Lisboa, 
onde morava com a mulher e os dois fi lhos. 
Uma empresa que liderou nos 16 anos 
seguintes, e com a qual desenvolveu vários 
projetos em diferentes áreas. Entre eles, 
o inovador serviço Cliente Mistério, ou o 
TEDxOporto, que seria obrigado a encer-
rar no verão de 2012, quando já lutava 
contra o cancro no pulmão, diagnosticado 
em maio de 2010. “A Ideiateca estava em 
knockout. Nesse dia, senti que também 
eu estava à beira da ruptura, física e emo-
cionalmente, que não ia conseguir continuar 
a travar tantas batalhas. Chamei um amigo, 
com mais de 20 anos de experiência na 
banca e em grandes empresas, para fazer 
uma auditoria às contas da empresa e, já 
em casa, desfi z-me em lágrimas. Estava 
exausto, debilitado, não conseguia sair 
da casa de banho. Seguiram-se semanas 
difíceis”, explica em “Nunca Te Distraias 
da Vida”, lançado em março deste ano, 
quando a morte já se avizinhava, mas sem-
pre adiada. “Sei que tenho um cancro e 
que um dia me vai vencer. Mas esse dia 
ainda não chegou e até lá tenciono con-
tinuar a aproveitar cada momento. Tive 
várias derrotas na minha vida, mas de todas 
as vezes caí de pé. É preciso nunca 
deixar de viver”, escreveu. A sua luta contra 
o cancro, a mesma doença que anos antes 
lhe levou o pai e depois o irmão mais velho, 
foi partilhada publicamente, mesmo com 
a discordância da mulher, Helena Forjaz, 
a quem carinhosamente tratava por Bichi-
ca, e dos fi lhos, José Maria, de 22 anos, e 
António, de 20. Correu o país como orador, 
levou esperança a quem, como ele, padecia 
da mesma doença, ou até de outra. 
Ensinou maridos e mulheres, pais e 
fi lhos a lidarem com o cancro dos outros. 
Foi fonte de inspiração para milhares 
de pessoas, e também para os seus 
fi lhos: “O que queremos mesmo é que 
sigam o conselho do meu pai e sorriam, 
porque nós vamos fazê-lo”, confessaram à 
Lux José Maria e António dias depois do 
enterro do pai, ao qual assistiram cen-
tenas de pessoas: a família, os amigos 
e muitos, muitos desconhecidos para 
quem Manuel Forjaz foi um exemplo de 
coragem e de otimismo. ■

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

fotos D.R. e Arquivo Lux



“Ficas no meu coração sempre, Manel„ Helena Forjaz 

O enterro, no Alto de São João. Da esquerda para a direita, o cunhado de Manuel, D. Manuel Lorena, a irmã Maria, 
a mãe, Maria Isabel Forjaz, e a viúva do irmão do empresário, Maria. À direita, a outra irmã de Manuel Forjaz, Isabel

Família, amigos e centenas de fãs no último adeus a MANUEL FORJAZ

Há cinco anos a lutar contra o cancro, empresário queria viver 
até ao próximo ano para comemorar 25 anos de casamento 



“Q
uero dizer-te, Ma-
nel, que não mor-
res aqui. Ficas no 
meu coração sem-
pre. Todos os dias 
que aí vêm, o meu 

amor será teu.” O coração é o 
de Helena Forjaz, coordenadora 
de comunicação institucional da 
Media Capital, que se despediu, 
no passado dia 6, do seu com-
panheiro de vida. Manuel Forjaz 
morreu, em sua casa, aos 50 anos, 
após uma luta de cinco contra 
o cancro, que começou no 

pulmão, mas cujas metástases 
acabaram por chegar ao cére-
bro. Para trás, deixou cumpri-
dos muitos dos seus objetivos. 
Ficou a faltar um, o mais impor-
tante, dizia em entrevista à Lux, 
em fevereiro passado: “Gosta-
ria de chegar ao próximo ano, 
para comemorar os 25 anos de 
casado com a Bichica.” Esta era a 
forma carinhosa como tratava a 
mulher, “que se tornou um anjo, 
uma fonte de esperança”, 
durante a sua doença, elogia-
va. Foi na companhia dela que 

partiu, sentado no sofá, após 
descer para tomar o pequeno-
-almoço. Morreu sem dor, como 
pretendia, e conseguiu que 
respeitassem a sua vontade nas 
cerimónias fúnebres, previamen-
te planeadas. Perante um caixão 
simples, fechado, centenas de 
pessoas despediram-se do em-
presário na Igreja de Nossa Se-
nhora da Encarnação, em Lisboa, 
numa missa celebrada pelo padre 
João Seabra, seu amigo de longa 
data. No fi m, Carolina Deslandes 
cantou a música “Don’t Stop Be-

Em cima, Helena Forjaz 
acarinhada pelos fi lhos 
José Maria e António 

(de azul claro), na hora 
do último adeus 

ao empreendedor

 “O meu pai foi, 
é feliz. Nós vamos 
continuar a sê-lo„ 

José Maria Forjaz



Em cima, Helena Sacadura 
Cabral, Marcelo Rebelo 

de Sousa, António e Patrícia 
Pires de Lima, e Nicolau 
Breyner, e uma imagem 

da cerimónia. À esquerda, 
Margarida Rebelo Pinto, 

Miguel Sousa Tavares, Pedro 
Pinto, Rita Ferro Rodrigues 

e Maria João Bastos

 “Era um lutador, 
e partiu sem ser 

derrotado„ 
Marcelo Rebelo de Sousa

lievin’” (dos Journey), escolhida 
por Manuel Forjaz. “Não ha-
veria maior homenagem que 
pudessem fazer ao pai do que 
seguir três coisas. A primeira 
é que nunca deixem de ter fé. 
A segunda é que vivam cada dia 
como querem. A última é que 
ninguém chore e que saiamos 
todos daqui com um sorriso na 
cara. Obrigado, pai. Amo-te 



À esquerda, Paulo Pires e Astrid Werdnig, e 
Sofi a Grillo com José Alberto Carvalho. Em 

cima, Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos. 
Em baixo, Rosa Cullell com o marido, Javier 

Martin del Barrio, e a fi lha, Berta, Judite Sousa, 
Maria Lucena com Virgílio Castelo, Nuno Lobo 
Antunes, José Carlos Malato e a irmã, Sandra, 

e Sara Matos com Lourenço Ortigão

 “Tinha um testemunho de 
perseverança, de encontrar 

sempre alternativas„ 
José Alberto Carvalho



Em cima, Jessica Athayde com Paula Lobo 
Antunes, o ex-cunhado Peter Oswaldt, 
as sobrinhas Eugénia e Palmyre, Amélia 
Esparteiro com a irmã de Helena Forjaz, 

Catica Mercier Marques, e Carolina Deslandes 
com Joaquim Oswaldt. À esquerda, Rui Pêgo 
e Júlia Pinheiro. À direita, Miguel Ângelo, e 
Miguel Gil. Em baixo, Teresa Guilherme com 
Luís Cunha Velho, e Catarina e Emídio Rangel

 “É um dos homens mais 
bonitos que conheci. 

Encantador, um charme„ 
Júlia Pinheiro



Em cima, a sogra de Manuel, Luísa 
Mercier Marques, os fi lhos António e José 
Maria com a mãe, Helena, e o padre João 

Seabra. Em baixo, Marta Aragão Pinto 
e Filipe Terruta, Pedro Marques Lopes, 

Manuela Couto e Artur Ribeiro, 
e Leonor Poeiras com o fi lho, António

 “Vou recordá-lo como 
uma força da Natureza„ 

Helena Sacadura Cabral

muito”, disse o fi lho mais novo, 
António, de 20 anos. Na rua, o 
sol respeitava a sua vontade. 
Brilhou todo o dia, acompa-
nhando o enterro no Cemitério 
do Alto de São João, onde ape-
nas família e amigos mais che-
gados disseram o último adeus. 
“Há que notar a enorme cora-
gem deste homem que, saben-
do que o seu fi m estava próximo, 
ainda teve a coragem de dizer às 
pessoas para terem esperança”, 
elogiou Nicolau Breyner, que 
também já lutou contra um can-
cro. “Foi muito importante o 
testemunho dele”, concluiu.
Um testemunho que emocionou 
muitos, como Helena Sacadura 
Cabral: “Vou recordá-lo como 
um exemplo, como uma força 
da Natureza, um homem muito 
rijo. Está a ser um mês muito 
difícil…”, admitiu a escritora, que 
perdeu o fi lho Miguel Portas, 
em abril de 2012, também para 
um cancro. Nos últimos meses, 
Manuel Forjaz empenhou-se em 
deixar uma marca: “Não que-
ro morrer aos 50 anos sem criar 
um impacto”, confessava há 



 “Viva la vida! 
Creio que 
são essas 

as palavras 
do Manuel. 

Estamos 
aqui para 

sorrir„ 
Margarida Marinho

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

lux.masemba.com) fotos Artur Lourenço, 
Salvador Esteves e Tiago Frazão

três meses ao fi lho mais velho, 
José Maria, de 22 anos. Dei de-
zenas de entrevistas.” Além do 
livro “Nunca Te Distraias da Vida”, 
que descrevia como “um guia 
para doentes de cancro e seus 
cuidadores”, fez também o pro-
grama semanal “28 Minutos e 7 
Segundos de Vida”, na TVI24, 
com José Alberto Carvalho. “O 
último programa com ele foi ex-
traordinário. Teve uma audiência 
brutal! Ele estava entusiasmadís-
simo com o próximo. Trocámos 

emails ontem à noite [dia 5]”, 
revelou o diretor de Informação 
da TVI. Não chegou a fazer esse 
programa, tal como a viagem à 
República Democrática do Con-
go, prevista para outubro, e cujo 
relato iria partilhar com os lei-
tores da Lux: “Fica prometido! 
A próxima entrevista será sobre 
essa aventura, se a saúde mo per-
mitir”, disse, ao despedir-se, em 
fevereiro. A saúde não permitiu, 
mas Forjaz embarcou “feliz” numa 
outra viagem, como disse o fi lho 

José Maria: “Ele foi feliz, é feliz. 
Fez-nos a todos muito felizes, e 
vamos continuar a sê-lo até o 
vermos mais daqui a bocado. 
Até já!”, despediu-se. “Os meus 
maiores feitos são o Zé Maria e 
o António, de quem tenho um 
imenso orgulho”, deixara escri-
to Manuel Forjaz, com um último 
reconhecimento: “O amor da mi-
nha vida é a Bichica.” ■

 À esquerda, Paulo Camacho. Em cima, Luís Esparteiro com Vanda 
Correia, e António Pedro Vasconcelos. À direita, Margarida 

Pinto Correia e Maria Rueff. Em baixo, Luís Marinho, Vasco 
e Patrícia Pereira Coutinho, Manuel Pinto Coelho, Margarida 

Marinho, Miguel Guilherme, e Ana Salazar com Nuno Reis



A modelo e o ator 
do fi lme “12 Anos 
Escravo” foram 
vistos aos beijos 
num restaurante 

de Londres

NAOMI 
CAMPBELL 
e MICHAEL 

FASSBENDER 
em clima 

de romance

N
aomi Campbell, de 43 anos, e 
Michael Fassbender, de 37, são 
o novo casal-sensação, depois 

de terem sido vistos aos beijos num 
restaurante da capital britânica. A mane-
quim e o ator alemão, nomeado para um 
Óscar pela sua interpretação no fi lme “12 
Anos Escravo”, estão a viver uma relação 
recente. De acordo com o jornal The Sun, 
o casal desfrutou de um jantar romântico 
no restaurante Coya, em Londres. Naomi 
e Michael chegaram separadamente, 
para não serem fotografados juntos, 
mas, durante o jantar, na zona VIP, não se 
coibiram de trocar gestos de carinho e 
beijos, indiferentes aos olhares indiscretos 
dos restantes clientes. Antes do encontro, 
Naomi esteve na inauguração de uma 
exposição e terá comentado com amigos 
que iria jantar com uma estrela de cinema, 
sem revelar a sua identidade. O segredo 
foi descoberto poucas horas depois. Este 
é o primeiro romance de Naomi Campbell 
desde que se separou do bilionário russo 
Vladimir Doronin, em maio do ano passa-
do, após cinco anos de namoro. Michael 
Fassbender, por seu lado, terá tido um 
envolvimento fugaz com a atriz Lupita 
Nyong’o durante as gravações do fi lme 
“12 Anos Escravo”. ■

 Naomi Campbell, de 43 anos, e Michael Fassbender, de 37, encontraram-se em segredo no restaurante Coya, 
em Londres. Chegaram separadamente, mas deram largas à sua paixão na zona VIP

fotos Reuters



CHAKALL e TÂMARA CASTELO 
assumem relação amorosa

que já dura há quase um ano

“A Tâmara é 
maravilhosa! Estou 

apaixonado, claro...„

fotos Ricardo Santos

O
romance dura há quase 
um ano, mas tem sido 
discreto. Foi apenas ago-

ra, durante um workshop de 
harmonização de café Nes-
presso com gastronomia e 
vinhos, que o chef Chakall, de 41 
anos, e Tâmara Castelo, de 29, 
decidiram tornar pública a sua 
relação: “O Chakall é meu 
namorado desde o verão do ano 

passado”, revelou a fi lha mais 
velha de Virgílio Castelo, adian-
tando que os dois já vivem 
juntos. “Conhecemo-nos num 
restaurante ao qual nunca vou 
e, por acaso, fui naquele dia. 
Foram muitos acasos. Era um do-
mingo à tarde e eu nem queria 
sair de casa...”, recorda Chakall. 
Reservado no que se refere à sua 
vida privada, o chef confessou, 

porém, ter encontrado alguém 
especial: “A Tâmara é maravi-
lhosa! Estou apaixonado, claro… 
Temos uma relação estável e 
tranquila.” Mãe de uma menina 
de 4 anos, Tâmara revela que a 
fi lha reagiu bem ao seu novo 
romance: “A Flor adaptou-se 
lindamente. Quando as coisas 
estão em harmonia, tudo fl ui 
bem!” Feliz com a união do 

casal está também Virgílio 
Castelo, que mostra ter um bom 
relacionamento com o namorado 
da fi lha: “Costuma dizer-se uma 
frase quando pensamos numa 
relação: ‘São precisos dois para 
dançar o tango’. Isso já ele sabe, 
tem essa vantagem!”, brincou 
o ator sobre o facto de Chakall 
ser argentino. ■

 Virgílio Castelo acompanhou a fi lha mais velha, Tâmara, a um workshop ministrado pelo namorado, Chakall. 
O romance começou no verão do ano passado, e o chef e a fi lha do ator já estão a viver juntos



panorama

Vigília assinala 
um mês do 

desaparecimento 
do avião da Malásia
Como forma de apoiar os familiares 
dos passageiros e da tripulação do 

avião da Malaysia Airlines que fazia o 
voo MH370, desaparecido há um mês, 
cerca de 50 pessoas acenderam velas 

e fi zeram orações em Kuala Lumpur 
na noite de 7 de abril. Horas antes, 
as autoridades australianas tinham 

informado que novos sinais haviam 
sido identifi cados na área de buscas, 

e que chegara ao local um novo 
equipamento da marinha norte-

-americana, utilizado para detetar 
destroços. O avião desapareceu a 8 

de março, com 239 pessoas a bordo.

Darth Vader queria ser presidente da Ucrânia
A Ucrânia contava com um candidato muito original para as próximas eleições presidenciais, 
a realizar em 25 de maio. Viktor Shevchenko, que se apresenta como Darth Vader, 
a personagem de “A Guerra das Estrelas”, venceu as eleições do Partido da Internet 
e foi ofi cialmente proposto como candidato às presidenciais. “Só eu posso devolver 
à República a sua antiga glória imperial, recuperar os territórios perdidos e o orgulho do país”, 
disse aos jornalistas. Contudo, a sua candidatura não foi aceite pela Comissão Eleitoral.

Austrália reconhece 
terceiro género sexual
O Supremo Tribunal da Austrália aceitou a possibilidade de uma pessoa poder 
ser legalmente reconhecida como tendo género neutro. Diz a decisão judicial 
que “uma pessoa pode não ser do sexo masculino nem do sexo feminino”, 
autorizando assim “o registo de uma pessoa de género não especifi cado”. 
O caso centrou-se na história de Norrie, que não se identifi ca como homem 
nem como mulher e colocou um processo na Justiça pela aceitação no país 
de um género neutro. Norrie nasceu homem e submeteu-se a uma cirurgia 
de mudança de sexo em 1989 para se tornar mulher. No entanto, a cirurgia 
também não conseguiu solucionar a sua identidade sexual ambígua, o que 
levou Norrie a lutar pelo reconhecimento de um novo género.D.

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

“BENFICA 
VS AZ 
ALKMAAR”
SIC, quinta-
-feira, 10, 
20h
A segunda 

mão dos quartos de final 
da Liga Europa acontece no 
Estádio da Luz, depois de os 
encarnados terem vencido o 
AZ Alkmaar por 1-0. O Benfi -
ca leva dez jogos sem perder 
frente a formações holande-
sas. O treinador fl amengo 
Dick Advocaat acredita que 
pode eliminar o Benfi ca da 
Liga Europa, mas os encar-
nados não vão facilitar-lhe 
a vida.   

“DEPOIS DA TERRA”
TVCINE1HD, sexta-feira, 
11, 21h30
Uma aterragem forçada dei-
xa o jovem Kitai e o pai, o 
lendário general Cypher, 
presos na Terra, mil anos 
depois de a Humanidade a 
ter abandonado e fugido para 
o planeta Nova Prime. Kitai 
tem a missão de salvar o pai 
num mundo perigoso e hostil, 
e mostrar o que vale. Com 
Cypher ferido, Kitai embarca 
numa perigosa viagem para 
pedir ajuda. Com Will Smith, 
Jaden Smith, David Denman, 
Sophie Okonedo e Zoë Kravitz. 

“MTV MOVIE AWARDS”
MTV Portugal, domingo, 
13, 01h30 
A mais louca gala de prémios 
de cinema de todos os tem-
pos. Nenhuma outra gala 
premeia os fi lmes favoritos 
com as desejadas Pipocas 
Douradas em categorias 
como Melhor Filme, Melhor 
Beijo ou Melhor Luta. Apre-
sentada por Conan O’Brien, a 
gala acontece no Nokia Thea-

tre, em Los Angeles, e conta 
com as atuações musicais de 
Ellie Goulding e Zedd. 

“MELHOR QUE FALECER”
TVI, segunda-feira, 14, 
21h25
Todos os dias, depois do 
“Jornal das 8”, Ricardo Araú-
jo Pereira apresenta “Me-
lhor que Falecer”, que estará 
em antena durante três me-
ses. Segundo o humorista, é 
um espaço de comentário 
sobre “a existência huma-
na” e tudo o que nos rodeia.  

“CALIFORNICATION”
RTP2, terça-feira, 15, 23h
A sexta temporada da sé-
rie protagonizada por David 
Duchovny traz de volta a irre-
verência de Hank Moody, um 
escritor que gosta de sexo 
e não tem por hábito escon-
der essa sua tendência. Na 
encantadora Faith, Hank en-
contra a sua nova musa, uma 
mulher que já serviu de inspi-
ração a vários cantores rock. 
Ao mesmo tempo, Charlie 
faz tudo para conseguir ter 
como cliente uma estrela de 
cinema gay. Já Marcy e Stu 
não conseguem entender-se. 

“LANTERNA VERDE”
RTP1, terça-feira, 15, 00h30
Hal Jordan é um audacioso 
piloto de aviões que foge 
de qualquer responsabilida-
de. Um dia, a sua vida muda 
ao ver-se envolvido numa 
redoma verde e levado a um 
extraterrestre que está às 
portas da morte. Quando 
recebe um estranho anel ver-
de, ganha poderes e torna-
-se o Lanterna Verde. Este é 
o início da jornada do novo 
herói, que viaja até ao planeta
Oa para aprender a usar as 
suas novas habilidades.
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Assistentes 
procuram-se. 
Podem ser 60
Está em quinto lugar 
no ranking da Forbes 
como um dos homens 
mais ricos do mundo e as 
suas extravagâncias estão 
à altura da sua carteira. 
O xeque Mohammed 
bin Rashid Al Maktoum, 
do Dubai, abriu 
candidaturas para recrutar 
60 assistentes pessoais. 
Requisitos? Ser mulher 
e atraente, ter entre 18 
e 28 anos, ser da província 
de Veneza, falar inglês 
e ter talento para compras. 
O xeque oferece 100 euros 
por dia e a oportunidade 
de o acompanhar na sua 
próxima viagem europeia, 
em avião privado, que 
passará por Madrid, Paris, 
Londres, Estocolmo, Ibiza, 
Milão e Veneza. O seu 
porta-voz negou que 
o xeque esteja a formar 
um harém e esclarece que 
estas assistentes vão ser 
contratadas para ajudar 
as suas várias mulheres 
e fi lhas a fazer compras.
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TOP 5 as mais votadas da semana

1

2

3

4

5

Home        Nacional        Internacional        Moda e Beleza        Destinos        Culinária        Decoração        Casamentos        Criança        Saúde       Signos

RECORDE A 
GRANDE ENTREVISTA 
DE MANUEL 
FORJAZ À LUX
O professor e 
empresário morreu 
no dia 6, aos 50 anos.

VÍDEO: FUNERAL 
DE JOSÉ WILKER 
EMOCIONA O BRASIL
Familiares e amigos 
prestaram última 
homenagem ao ator, 
que morreu aos 66 anos.

FOTOS: SARA 
SAMPAIO E SHARAM 
DINIZ DESFILAM 
EM VERONA 
Sangue português 
no desfi le 
da Calzedonia 2014. 

DAVID CARREIRA 
PARTILHA FOTO COM 
RAPARIGA MISTÉRIO
O cantor deixou as 
fãs em polvorosa com 
uma fotografi a tirada 
na viagem a Paris.

CAROLINA 
PATROCÍNIO 
AMAMENTA A FILHA
Apresentadora gera 
controvérsia nas redes 
sociais ao partilhar foto 
despida de costas. 

OS VÍDEOS MAIS PARTILHADOS EM LUX.PT
As surpreendentes reação e colaboração dos cães num 
número de magia, e o afeto enternecedor entre um bulldog 
e um bebé. Um anúncio a maquilhagem com testemunho 
inspirador, que vai muito além da vaidade e da beleza 
superfi cial, e as vozes dos desenhos animados numa 
divertida versão de “Let It Go”. O pai com cancro terminal 
que concretizou o sonho de levar a fi lha ao altar, e 
a dança que fez arriscar a licença de voo da SpiceJet. 

IRINA 
SHAYK 
BRILHA 
NA SEMANA 
DA MODA 
DE SÃO 
PAULO
A namorada 
de Ronaldo 
foi uma 
das estrelas 
do grande 
evento 
da moda 
brasileira.

DESFILE 
DE 

GLAMOUR
NA 

GALA DA 
AMFAR 

Modelos 
e atrizes, 

como 
Kate 

Moss, 
Naomi 

Campbell 
e Sharon 

Stone, 
marcaram 
presença 

no evento 
solidário 

no Brasil.



NICOLAU BREYNER 
abre academia 
de atores com 

o apoio da mulher, 
MAFALDA BESSA

Na inauguração 
da NBAcademia, 
o ator recebeu 

o apoio de vários 
amigos

 “Esta escola 
era uma 

das coisas 
que queria 
fazer antes 
de morrer„ 

À esquerda, Mafalda Bessa 
e Nicolau Breyner, e o ator com 

Pedro Carvalho. Em cima, Melânia 
Gomes. À direita, Alda Gomes



E
stá concretizado um 
dos sonhos de Nico-
lau Breyner: a aber-
tura de uma escola 
de representação, a 

NBAcademia. “Só agora en-
contrei o espaço certo, graças 
à Câmara Municipal de Lisboa 
e ao António Costa, que nos 
cedeu o local, e só agora foi o 
momento certo. Tenho 73 anos, 
e é a altura de concretizar três 
ou quatro coisas que queria 
fazer antes de morrer. Uma 
delas era a escola”, disse 

o ator. No dia em que abriu 
ofi cialmente a academia, pin-
tada e decorada pela mulher, 
Mafalda Bessa, Nicolau recebeu 
o apoio da família e de muitos 
atores, como Adriano Luz e Rita 
Salema, professores na acade-
mia. “Não podia ter maior pri-
vilégio do que trabalhar com 
o Nicolau. É o maior presente 
que tive este ano e é um 
orgulho ter sido convidada”, 
garantiu a atriz. ■

texto Natália Ribeiro (nataliaribeiro@lux.
masemba.com) fotos João Cabral

À esquerda,  
Heitor Lourenço, 

Helena Isabel 
e Rita Salema. 

À direita, 
a ex-mulher de 

Nicolau Breyner, 
Cláudia Ramos 
com Mariana
 e Constança, 
fi lhas do ator. 

Em baixo, 
Adriano Luz 
e Carla de Sá 
com os fi lhos, 

Salvador e Afonso, 
e o anfi trião com 

Isaac Alfaiate

 “Ser professora da escola é o maior 
presente que tive este ano„ Rita Salema



CLÁUDIA VIEIRA 
garante que 
mantém uma 

boa relação com 
Pedro Teixeira

O casal esteve 
junto na festa do 
4.º aniversário de 
Maria, no passado 

dia 5 de abril

“Eu e o Pedro 
falamos com 
regularidade 
e tratamos a 
dois de todas 
as questões 
relacionadas 
com a nossa 

fi lha„

Depois de ter partilhado 
durante nove anos a vida 

com Pedro Teixeira, a prioridade 
de Cláudia Vieira é agora a fi lha 
do casal, Maria, que comemorou 
4 anos no dia 5, com uma festa 

temática alusiva ao Zorro

D
epois da separação que apa-
nhou todos de surpresa, Cláu-
dia Vieira assume que Pedro 

Teixeira continua muito presente na 
sua vida. A amizade entre os dois ato-
res mantém-se intacta e o mais impor-
tante agora é o bem-estar da fi lha de 
ambos, Maria, que fez 4 anos no passa-
do dia 5. Na véspera do aniversário da 
fi lha, Cláudia contou à Lux que Maria 
reagiu de forma “bastante natural” 
à separação dos pais: “Eu e o Pedro 
falamos com regularidade e tratamos 
a dois de todas as questões práticas 
relacionadas com a nossa fi lha, com a 
maior sensatez possível. Continuamos 
amigos, e amanhã será um dia em que 
vamos estar lado a lado, dedicados 

à Maria. Faz todo o sentido o Pedro 
estar presente”, revelou a apresenta-
dora, durante uma visita guiada pelo 
Belém Art Fest, evento cultural do qual foi 
embaixadora. A opinião de Cláudia 
Vieira é partilhada por Pedro Teixei-
ra: “Continuo a ter o tempo todo 
que preciso com a Maria. Felizmen-
te, eu e a Cláudia continuamos a dar-
-nos muito bem, não só nos assuntos 
relacionados com a Maria. Acho que 
não mudou muita coisa na vida da 
nossa fi lha, porque ela continua a ter 
a mãe, o pai, toda a família”, afi rmou 
o ator um dia antes, no lançamento 
do novo Galaxy S5, da Samsung, na 
discoteca Lux, em Lisboa. ■

fotos Salvador Esteves



 JOANA FREITAS  
assiste 

a desfi le ao lado 
do namorado

 A manequim é 
embaixadora da 
marca Bohemian 

Swimwear

 “Sou fã 
de 

biquínis. 
Devo ter 
mais de 

quarenta„ 

J
oana Freitas é uma das embai-
xadoras da Bohemian Swim-
wear, marca que nasceu da 
paixão de Erica Bettencourt 
pela praia. “É uma marca 

100% portuguesa. Nós temos praias 
e mulheres lindíssimas, e não havia 
biquínis que lhes assentassem. Eu faço 
surf e cresci na praia. Por isso, é quase 
como se tivesse nascido de biquíni. Esta 
coleção é inspirada nas cores do mun-
do, com padrões exóticos e uma com-
ponente étnica”, explica a mentora da 
marca. Ao lado do namorado, Francisco 
Alves, a manequim Joana Freitas, que é 
o rosto da campanha de verão da marca, 
assistiu à apresentação da coleção Bo-
hemian Swimwear Loves Vanessa Mar-
tins, no Hotel Ritz, em Lisboa, que re-
sulta da parceria entre Erica Bettencourt 

e Vanessa Martins: “Sou fã de biquí-
nis. Passo muito tempo na praia. Por 
isso, uma parte grande do meu guar-
da-roupa são biquínis e triquínis. Devo 
ter mais de quarenta. Fui das primei-
ras a vestir os biquínis da Erica. Gosta-
va imenso de tudo e surgiu o convite 
para fotografar a campanha“, sublinha 
Joana. Para Vanessa Martins, desig-
ner de formação, o convite para de-
senhar alguns modelos de biquínis foi 
irrecusável. “Entendemo-nos muito 
bem e gostei muito da qualidade 
dos biquínis da Bohemian. Os tecidos 
são todos comprados em São Paulo 
e as costureiras são todas brasilei-
ras e têm aquele dom de tratar bem 
o biquíni”, revela. ■

texto Natália Ribeiro (nataliaribeiro@lux.masemba.com)
fotos Hélder Maia

 À esquerda, Joana Freitas 
com o namorado, Francisco 

Alves. À direita, Olívia Ortiz, 
Fernanda Carvalho, Vanessa 

Martins e Liliana Priore. 
Em baixo, Marta Wahnon 

com a fi lha, Benedita



Em cima, Ricardo 
Trêpa, e Marta 
Aragão Pinto 
com a fi lha 

Vera. À direita, 
Jani Gabriel, 

e Erica 
Bettencourt. 

Em baixo, Joana 
com o namorado

 “A marca 
é a minha 

cara!„ 
Marta Aragão 

Pinto 



7 dias 

Isis Valverde, que 
fraturou uma vér-
tebra na sequência 
de um acidente de 
carro, já tranquilizou 
os fãs acerca do seu 
estado de saúde. 
“Só para avisar que 
estou bem e em casa 

com a minha família, no meio do mato 
como eu gosto! Logo, logo estarei de volta 
a cem por cento, a recuperação está indo 
muito bem”, escreveu no Instagram. 
A declaração de Isis nas redes sociais surgiu 
na sequência de uma entrevista que o 
diretor da Globo, Ricardo Waddington, 
concedeu ao jornal O Dia acerca do estado 
da atriz: “Qualquer movimento com a 
cabeça, ela morre”, dizia Waddington.James Franco, de 35 

anos, reconhece ter 
assediado pelo Twit-
ter Lucy Clode, uma 
jovem escocesa de 
17 anos, e mostra-se 
arrependido. “Estou 
embaraçado e acho 
que sou um exem-

plo de como as redes sociais podem ser 
traiçoeiras. É a forma como as pessoas se 
conhecem atualmente. Não se sabe quem 
está do outro lado. Fiz um mau julgamen-
to e aprendi a minha lição”, confessou o 
ator, numa entrevista no programa “Live 
With Kelly and Michael”, depois de a rapa-
riga ter divulgado nas redes sociais parte 
da conversa com o ator. Na mesma entre-
vista, James revelou ainda que conhecer 
alguém “é duplamente embaraçoso para 
pessoas famosas”.

Romana enfrenta 
a justiça. A cantora 
esteve em tribunal 
para responder so-
bre a alegada tenta-
tiva de atropelamen-
to a um agente da 
PSP. “Correu tudo 
lindamente, mas por 

opção minha quero lá voltar acompanhada 
pelo meu advogado, porque há termos de 
leis que não conheço”, disse Romana à Lux. 
“Não tentei atropelar ninguém”, esclarece: 
“Estava à espera da minha fi lha, com o carro 
estacionado, e não fui abordada da melhor 
forma. Houve um desentendimento, o se-
nhor começou a fi lmar-me e eu não gostei 
da atitude e reclamei. Ele tentou impedir-
-me de ir embora e meteu-se à frente do 
carro. Começou aí a confusão. Senti-me 
provocada”, recorda.

Debbie Harry assu-
miu que é bissexual. 
Citada pelo Daily 
Mail, a vocalista dos 
Blondie, de 68 anos, 
revelou que os ru-
mores que indica-
vam que tinha tido 
casos com mulheres 

são verdadeiros: “Sim… Digamos que as 
mulheres são mais sensuais.” Debbie, que 
manteve uma relação duradoura com o 
colega de banda Chris Klein, disse ainda 
que os envolvimentos mais longos que teve 
foram com homens e que gostaria de se 
apaixonar outra vez. Para a conquistar, basta 
ser “alguém simpático, que tenha bom 
sentido de humor e que adore sexo; que 
mais se pode pedir?”

Herman José depôs 
em tribunal. O apre-
sentador, que pro-
cessou um ex-fun-
cionário e a mulher 
deste por burla e 
abuso de confi ança, 
garantiu em audiên-
cia que não sabia do 

desvio de mais de um milhão de euros. 
De acordo com o matutino Correio da 
Manhã, e segundo a acusação, Manuel 
Henriques transferiu dinheiro de Herman 
para uma conta bancária sua, através de 
faturas falsas. “Na altura, o prejuízo do 
Café Café transformou-se num desaire. 
Eu não controlava as verbas, estava mais 
preocupado em saber onde faturar para 
apagar o fogo”, declarou o humorista. 
O caso remonta a 2005.

Madonna é a celebri-
dade mais bem paga 
do mundo, de acor-
do com a revista For-
bes, com uma fortuna 
de 91,1 milhões de 
euros. No entanto, é 
Oprah Winfrey a ocu-
par o primeiro lugar 

quando se avalia a média entre a fama e o 
proveito fi nanceiro. A apresentadora, de 60 
anos, acumulou 56,1 milhões de euros, con-
seguiu mais tempo de antena na televisão, 
rádio e imprensa e tirou melhor partido do 
marketing e das redes sociais. Por estas ra-
zões, subiu pela quinta vez ao topo da lista 
da Forbes que mistura fama e ganhos.

António Sala está 
devastado com a 
morte da sogra, Ale-
xandrina Trindade. 
“A minha maravilho-
sa sogra partiu ao 
início desta madru-
gada. Em paz, mas 
deixando-nos todo o 

amor e carinho que sempre nos ofereceu 
ao longo de muitos e longos anos. Agra-
decemos a Deus o privilégio de uma alma 
tão boa ter entrado profundamente nas 
nossas vidas. A minha segunda Mãe estará 
sempre no meu coração”, escreveu Sala no 
Facebook, a 5 de abril. O jurado de “A Tua 
Cara Não Me É Estranha Kids” revelou ainda 
que foi muito difícil estar presente na 
última gala de domingo, precisamente o 
dia do funeral da sua sogra: “Pedi a Deus 
que me ajudasse a encontrar coragem, 
força e serenidade para, de forma lúcida 
e profi ssional, desempenhar a minha 
missão.”

Michael Schuma-
cher apresenta me-
lhoras: “O Michael 
está a fazer pro-
gressos. Demons-
tra momentos de 
conhecimento e de 
despertar”, declarou 
a porta-voz da famí-

lia, Sabine Kehm, relativamente ao esta-
do de saúde do heptacampeão mundial 
de Fórmula 1. Recorde-se que o antigo 
piloto, de 45 anos, se encontra hospitali-
zado há mais de três meses, depois de ter 
sofrido um acidente quando esquiava na 
estância de Meribel, nos Alpes franceses, 
onde bateu com a cabeça numa pedra. 
“Estamos ao lado dele nesta longa e difícil 
batalha, juntamente com a equipa do hos-
pital de Grenoble, e continuamos confi an-
tes”, sublinhou a família de Schumacher 
no comunicado.

Mickey Rooney 
morreu em casa, aos 
93 anos. O ator, que 
foi estrela infantil de 
Hollywood nos anos 
30 e 40, estreou-se 
num musical aos 17 
meses e num fi lme 
aos seis anos. Com 

mais de 88 anos de carreira, Mickey Roo-
ney participou nos últimos anos nos fi lmes 
“Uma Noite no Museu” e “Os Marretas”. 
Em março passado, fez ainda uma par-
ticipação em “Uma Noite no Museu 3”. 
Nomeado quatro vezes para os Óscares, 
foi casado oito vezes, uma delas com Ava 
Gardner.
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JÁ NAS BANCAS!

APENAS €2,80*
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“O Cancro Foi a Minha Cura”
O ano de 2013 foi uma lição de vida para Vânia Castanheira. Quando há dez anos 

decidiu ir viver para o Brasil, estava longe de imaginar que seria do outro lado 
do Atlântico que iria travar a mais dura das batalhas. A descoberta de um nódulo 

na mama esquerda mostrou-lhe um mundo que até então desconhecia. 
Perdeu o cabelo, fi cou com “cara de tartaruga”, teve dores e medo, mas decidiu
 lutar contra “o bicho”, tal como relata no livro que agora lança em Portugal.

O METEORO QUE CAIU NA MINHA VIDA
Era um caroço na mama esquerda, quadrante inferior, perto do tórax. 
Algo que dava para “ver a olhos vistos”. Achei estranho, pois não estava ali 
no mês anterior. Todos os anos faço uma ecografi a mamária como preven-
ção. A mais recente tinha sido um mês antes. (...) O “bicho” mostrava-se 
esquisito também aos olhos da médica e da especialista que me fez a biópsia. 
No entanto, eu achava que, mesmo assim, não era possível. Não poderia 
dar muita importância. Tinha de me precaver. (…) Em Novembro e 
Dezembro de 2012 fi z os exames. Infelizmente, demorei um mês a con-
seguir uma vaga para a biópsia e esperei outro pelo fatídico resultado… 
Por um lado, foi bom, pois fui 20 dias de férias e voltei em Janeiro de 
2013. O ano do fi m do mundo! (…) Às 17h30, ainda de frente para o 

computador, no escritório, recebo um telefonema dele: Amor, peguei seu 
exame e diz Carcinoma de ductos mamários… Eu respondi: Espera um 
segundo que vou perguntar ao Dr. Google. Pausa longa, respirei fundo e 
disse: Amor, é cancro. Vou ligar à minha ginecologista e já te ligo de volta.

FRENTE A FRENTE COM O CANCRO 
Demorei uma semana a amadurecer a ideia de que estava doente, a 
conseguir dizê-lo. Ainda sorria nervosa quando falava no assunto, porque, 
no fundo, no fundo, aquele diagnóstico não combinava comigo, mas era 
a mais pura verdade. Eu tinha de o admitir e encarar. Decidi que não me 
deixaria abater e que iria enfrentar tudo e todos. Jamais pensei que fosse 
morrer e jamais me questionei: “Porquê comigo?!” Não poderia dar espa-
ço a este tipo de pensamentos. (…) Era uma paciente oncológica, mas não 
uma vítima. Tinha de dar luta. Se não fosse por mim, pelo menos pelas 
pessoas que me amavam. A nossa cabeça é uma arma poderosa para o bem 
e para o mal, e eu não podia deixar que ela me derrubasse. Tinha de a usar 
a meu favor. Enfrentar os problemas olhos nos olhos, com soluções, opor-
tunidades, desafi os. Era a única opção. Era isso ou defi nhar, entrar numa 
espiral negativa cuja saída seria demasiado complicada. Eu queria viver.

O PIOR DIA 
DA MINHA VIDA 
Dois dias depois, ainda sem 
saber o resultado da operação, 
tive consulta com o onco-
logista, na qual, achava, iria 
defi nir o tratamento de radio-
terapia básico. Mal sabia eu 
como a ingenuidade poderia 
magoar tanto e deixar-nos tão 
sensíveis. Sou uma mulher 
forte, uma samurai que enfrenta o mundo, mas nesta consulta desabei, 
perdi o chão, o teto e o sentido da vida. (...) Quinta-feira, 21 de Feverei-
ro de 2013. Este dia marcou a minha agenda, a minha vida e marcou, 
para sempre, o meu coração. A minha cabeça entrou num redemoinho 
desamparado. Foi o dia em que me apercebi de que realmente 
teria de passar por todos os dramas de se ter um cancro. (…) Para mim 
a quimioterapia signifi cava que eu iria tornar-me um ET. Um bicho 
feio que iria vomitar por todos os cantos e fi car fraca, a ponto de correr 
risco de vida, pelo tratamento. Não pela doença, mas pelo processo de 
cura! Eu tinha um ano e meio de casada, 31 de vida, uma vida ativa 
com o meu marido em todos os sentidos e iria ter de “desaparecer” 
durante um ano. Ficar careca, feia, fraca e frágil. Ia fi car feia! E com 
que cara o meu marido ia olhar-me todos os dias?! E com que cara eu 
me iria olhar?! Perguntou-me depois se pensava em ter fi lhos. O meu 
maxilar começou a mexer involuntariamente. “Bebés? Sim, claro que 
quero! Quero agora!”, pensava. (…)

ÓVULOS ATLETAS 
Antes do procedimento da retirada dos óvulos, tivemos de assinar um 
documento extenso sobre o destino dos embriões nas mais variadas 
opções. Em caso de divórcio, morte de um dos cônjuges, morte dos dois, 
etc. As opções em que nunca ninguém pensa! (…) No dia 4 de Março 
de 2013, foi a aspiração dos meus óvulos e a coleta de sémen do Rodrigo. 
O procedimento dele foi fácil. Fecharam-no numa sala, com revistas 
pornográfi cas, televisão e um copinho… e ele desenrascou-se. O meu já 
foi mais invasivo. Oito horas de jejum, sedativo e… lá aspiraram os 
candidatos a bebés. Acordei a arrastar a voz e a perguntar quantos óvulos 
tinham sido retirados. Foram 15, Vânia, muito bom! (…) Acredito que 
esta equipa é apenas uma espécie de seguro que fi zemos, caso eu 
venha a fi car infértil ou se tivesse uma menopausa precoce. Acredito 
que vamos também fabricar os nossos fi lhos da forma natural. Se não 
conseguirmos, temos sempre um plano B. Viva a medicina!
 

PRÉ-PUBLICAÇÃO

“Não precisa de ser uma samurai a tempo 
inteiro. Chore quando tiver vontade, 

mas enfrente tudo de cabeça erguida„ 

“Um dos meus [acessórios] favoritos 
é o lenço. Existem muitas formas 
fáceis e originais de os usarmos„



À ESPERA DA QUIMIO 
Entre a primeira consulta com o oncologista e o dia da primeira 
quimioterapia foram 19 longos dias (mais quatro do que era suposto). Uma 
maratona de procedimentos, exames, novas consultas e uma reviravolta 
emocional. Foi tudo feito com ânimo, garra, apoio do Rodrigo, e sempre 
tirando algo engraçado de cada momento. Era a estratégia para não 
desabarmos. (…) Outra das minhas missões: experimentar perucas. Okay, 
ia fi car careca? Então queria uma peruca um pouco diferente do meu 
cabelo. Não sabia bem o que queria até começar a experimentar. Fui a dois 
sítios, mas a primeira peruca que experimentei foi a que comprei! Não resisti 
e passei o cartão para duas… ai, ai! Foi assim que escolhi a Vicky e a Mia.

SEXO DURANTE A QUIMIOTERAPIA 
Descobri o cancro na fl or da fertilidade, da minha vida sexual e do meu 
casamento. Trinta e um anos, um ano e meio de casada, pronta para ser 
mãe. Nada mais natural do que falar de sexo durante este tratamento tão 
penoso. (…) Lá porque se está em quimioterapia, não quer dizer 
que não se tenha relações sexuais com o parceiro. A quimioterapia afecta 
as mucosas, como já disse. E os efeitos colaterais são 100% verdadeiros. 
Comprovei-os. Causa falta de lubrifi cação vaginal e provoca sintomas 
da menopausa, tal como ondas de calor, irritação, sintomas de preocu-
pação e stress, falta de apetite sexual, cansaço extremo, etc. São vários 
os sintomas. Como os combati? Afi nal, o marido também precisa de 
destressar. Ele fi ca tão ou mais doente que nós. A impotência do homem, 
ao ver a mulher passar por tudo aquilo e não poder fazer nada, é 
extremamente frustrante. E nós precisamos de os ajudar a sentirem-se 
mais tranquilos e relaxados. (…) Por isso, pensava em coisas boas: 
em como o sexo pode dar prazer e em como o meu 
parceiro sente prazer após o clímax, como fica-
mos os dois felizes. Afi nal, o corpo, logo depois do 
sexo, liberta endorfi nas, responsáveis por diminuírem 
o stress, levando a um estado de felicidade. Aumenta 
a autoestima, o ânimo e o bom humor. E não é isto que 
todas nós procuramos? Além disso, o nosso sistema imu-
nológico agradece, pois protege-o das gripes e dos res-
friados. (…) E o que fazia quando o Rodrigo bloqueava? 
Ele dizia que tinha medo de me magoar, que tinha 
receio de que acontecesse alguma coisa… Eu tinha de dar 
a volta por cima. Vestia algo sexy (difícil, mas até funcio-
nava), dizia umas palavrinhas mansas e tudo passava. (…) Nem todos os 
dias apetece o acto sexual em si, mas a cumplicidade do casal é importan-
te. Tomar banho juntos, para sentirmos o corpo um do outro. Um abraço 
carinhoso, durante uns minutos, na cama, antes de dormir. Um bom-dia 
mais prolongado. Pequenos gestos que aumentam a intimidade do 
casal, a cumplicidade, contribuem para a autoestima da mulher que 
está em tratamento e para a segurança do homem. 

CUIDAR DA AUTOESTIMA E DO CORPO 
Passei seis meses careca. E vários desses meses sem pestanas e sem 
sobrancelhas (a pior parte). O cabelo começou a crescer um mês e meio 
depois da última quimioterapia, enquanto fazia radioterapia. Passou 
pelo momento kiwi, uma pequena penugem, em que cres-
ceram alguns cabelos e pareciam a casca de um kiwi. Depois 

começou a preencher 
completamente a cabeça e 
ficou supermoderno. 
Neste momento estava 
na fase “microfone dos 
anos 80”, a caminho de 
um estado black power. 
Está cheio de força e cheio 
de vida. Uso várias faixas 
e tiaras para disfarçar e 
sonho com o momento 

em que ele vai fi car com-
prido novamente. (…)
A autoestima é uma das 
poderosas armas femini-
nas durante toda a vida. 
E durante o tratamento é 
extremamente afectada; 
eu usava todos os truques 
para recuperar a minha. 
O meu Rodrigo foi um 
fi el aliado que todos os 
dias, de manhã, juntamente com o bom-dia, dizia que eu esta-
va linda. (…) A quimioterapia é realmente uma “danadinha” 
para a nossa autoestima e o nosso conforto. Além de todos os efei-
tos fi siológicos, fi sicamente, fi camos assim em modo tartaruga/
lagartixa. Imagine o cruzamento destes dois animais!

ACESSÓRIOS E EXERCÍCIO 
O cabelo foi-se e, enquanto ele não voltar, há que usar acessórios. 
Um dos meus favoritos é o lenço. Existem muitas formas fáceis 
e originais de os usarmos. Com criatividade e algumas dicas, temos de 
colocar as cabecitas lindas fora de casa e desfi lar pela rua, como se fosse 

uma passarela. Por vezes era elogiada na rua e nin-
guém dizia que estava em tratamento. Pensavam que 
eu era moderna, uma viajante chique, elegante! Uma 
diva! Uau! No blogue tenho vários vídeos a ensinar 
como se põem os lenços na cabeça, tal como várias 
fotos com diferentes soluções. (…) Três semanas após 
a quimioterapia, preparada para começar a radiote-
rapia, era a hora de revitalizar músculos e aumentar 
a disposição. Contratei uma personal trainer, a Pri, 
para me pôr nos eixos. Melhorar a minha condição 
física sem me partir em pedacinhos! Foram dez aulas 
no total. Distribuídas por dois dias da semana. Nos 

restantes dias, fazia caminhadas e alongamentos. Foi uma evolução 
muito boa do primeiro ao último treino. 

OS LENÇOS DA SOLIDARIEDADE 
Duas semanas depois da criação do blogue, ele foi capa de um jornal 
brasileiro e surgiu na comunicação social durante vários meses 
(jornais, televisão, rádio e internet). Um mês depois, iniciei uma 
campanha solidária intitulada “Lenços da solidariedade”. Ao fi m de 
um mês, o blogue já tinha sido visitado por pessoas de 71 países: 
mais de 60 mil visitantes e 5 mil seguidores. Senti uma grande 
responsabilidade e percebi que chegara a hora de começar uma 
campanha solidária. Doar sorrisos. (…) O tratamento abate, mas 
nós não precisamos de nos abater com ele. A autoestima e a mente 
são as nossas poderosas aliadas. Um lenço bonito, uma peruca di-
ferente do nosso cabelo comum, uma simples maquilhagem… são 
truques que nos fazem sentir mais bonitas e esquecer que estamos 
a passar por isto. No entanto, nem todas as mulheres podem com-
prar estes acessórios. O objectivo da campanha de lenços e maqui-
lhagem é ensinar estas mulheres a tirarem a carinha de doentes e a 
andarem de cabeça erguida. Levar beleza e receber sorrisos. Pessoas 
de todo o Brasil (e fora do Brasil) enviam-me lenços, eu entrego-os 
nos hospitais e ensino as mulheres a usá-los. (…) Como não podia 
deixar Portugal fora deste projecto, estou também a coordenar uma 
parceria com o Instituto Português de Oncologia, pois as guerreiras 
portuguesas também merecem toda a alegria, beleza e autoestima.

 “Eu tinha de dar a volta por cima. Vestia algo 
sexy (difícil, mas até funcionava), dizia umas 

palavrinhas mansas e tudo passava„



Em “O Cancro Foi a Minha Cura”, VÂNIA CASTANHEIRA relata com 
humor a luta contra a doença que lhe mudou a vida para melhor  

“Todo este processo foi uma cura emocional. 
Não sei se alguma vez me senti tão plena 

como me sinto agora„

V
ânia Castanheira esta-
va casada há um ano 
e meio e decidida 
a ter fi lhos quando 
descobriu que tinha 

cancro da mama. A notícia só a 
deitou abaixo por uns momen-
tos: a jovem, natural de Cascais 
mas a viver no Brasil há dez 
anos, depressa arregaçou as 
mangas e decidiu que a doen-
ça não iria interromper-lhe os 
sonhos. Longe da família, 
mas com o apoio do marido, 
Rodrigo Roveri, enfrentou 
várias intervenções cirúrgicas, 
24 semanas de quimioterapia, 
mais seis de radioterapia e um 
doloroso processo de fertili-
zação: hoje, tem 11 embriões 
congelados. Ainda assim, e na 
pior fase dos tratamentos, em 
junho de 2013, decidiu criar o 
blog minhavidacomigo.com, 
no qual partilhou emoções e 
formas de lutar contra “o bi-
cho”, como chama ao cancro. 
Cuidar da autoestima foi uma 
das suas armas mais poderosas 
e depressa milhares de pessoas 
espalhadas pelo mundo come-
çaram a seguir os seus posts 
e a tê-la como exemplo. Em 
menos de um ano, tocou a vida 
de muitas mulheres e, ultrapas-
sado o pior, quer sensibilizar as 
pessoas para a importância da 
prevenção, através da mudan-
ça de hábitos alimentares e do 
exercício físico. Agora, veio a 
Portugal apresentar o livro 
“O Cancro Foi a Minha Cura”, 
no qual relata a sua história, 
e a campanha “Lenços Soli-
dários”, com a qual preten-
de ajudar as ‘carequinhas’ a 
sentirem-se mais bonitas.      
Lux – Já tinha saudades de 

Cascais e de Portugal, já que 
não veio cá no ano passado?  
Vânia Castanheira – Tenho sempre 
saudades de Portugal! O portu-
guês tem sempre saudades e eu, 
mesmo tenho escolhido viver do 
outro lado do mundo, sinto a fal-
ta da família, que está toda aqui. 
Um ano e meio sem vir é muito 
tempo. Os meus pais foram mui-
tas vezes lá no ano passado, mas 
eu precisava de vir.  
Lux – Veio apresentar a campa-
nha “Lenços Solidários” e o seu 
livro, sobre a sua batalha contra 
o cancro da mama. 
V.C. – Parece que ainda é meio 
irreal! Como é que este ano 
louco, de 2013 (nesta altura, 
estava a fazer quimioterapia) 
resultou numa campanha que 
tem sido um sucesso (já tenho 
quase mil lenços) e num livro? 
Reformulei a minha vida, demi-
ti-me, senti que não estava a 
mudar nada, não estava feliz, 
e, em junho, decidi escrever 
o livro. Estava na minha pior 
fase de tratamentos, na fase 
tartaruga, mas a minha cabeça 
queria estar bem. Precisava de 
passar para as pessoas o que 
estava a viver. O cancro não é 
um bicho de sete cabeças. Tem 
pelo menos umas três ou qua-
tro, mas não tem sete! [risos] 
Lux – Foi a necessidade de 
partilhar a sua história que a 
levou a escrever o livro?
V.C. – Sentia que tinha de parti-
lhar a minha história. Eu sei por-
que é que tive um cancro. Foi 
o acumular de todas as situa-
ções que passei, principalmen-
te nos últimos três, quatro anos, 
e que descrevo no livro. Foi 
emocional. O meu cancro foi um 
triplo negativo, ou seja, não foi 

positivo nem para hormonas, 
nem para proteínas, nem sequer 
para a genética. Desde o pri-
meiro momento em que soube 
que tinha um cancro, soube por-
que é que o tive. Por isso, não 
passei pela fase de pergun-
tar: “Porquê eu?” Eu sabia. É 
daquelas coisas que sentimos…  
Lux – Que episódios foram esses? 
V.C. – Foi ter saído de Portugal, 
o facto de não encontrar 
trabalho no Brasil, a minha 
relação com o meu ex, que 
passou por muitos altos e bai-
xos, ter ido viver com a família 
do meu atual marido porque a 
compra do nosso apartamento 
não deu certo. Eram só quatro 
meses e acabaram por ser dois 
anos! Vivia sem escapatórias, 
não tinha o meu canto e sen-
tia-me frustrada, sem ânimo. 
O meu oncologista disse 
que não podíamos confi rmar, 
porque não há forma de o 
fazer, mas ele também acredita 
que tenha sido isto. O mal do 
século é emocional.
Lux - Porquê este título? 
V.C. – A frase que tenho no 
blog, que diz que o cancro não 
veio como uma doença mas 
sim como uma cura, chocou 
muitas pessoas, mas o cancro 
veio mesmo mudar a minha 
vida. Se não tivesse ficado 
doente, não ia mudá-la. Estava 
insatisfeita, mas, se não tivesse 
passado por tudo isto, teria 
fi cado na mesma. Todo este 
processo foi uma cura emocio-
nal. Não sei se alguma vez me 
senti tão plena como me sinto 
agora. A verdade é que, ago-
ra, estou sem emprego! [risos] 
Lux – Desde que criou o blog, 
tem descoberto muitas histó-

rias de pessoas que passaram 
ou estão a passar pelo mesmo?
V.C. – Quando o assunto abor-
da a palavra ‘cancro’, muitas 
pessoas têm vergonha de falar. 
Muitas partilharam as suas 
histórias, mas em privado. São 
pessoas do mundo inteiro, por-
que o blog é lido em 102 paí-
ses. As mensagens são sempre 
muito positivas. Há pessoas que 
dizem que mudei a vida delas. 
Lux – É uma satisfação saber 
que inspira centenas de pes-
soas que nem sequer conhece?  
V.C. – É uma plenitude, o facto 
de estar a fazer bem, de estar 
a ajudar. A sensação de aju-
dar é das melhores da vida. 
Já houve enfermeiras que me 
disseram que o blog e agora 
o livro são o melhor resumo das 
sensações pelas quais passam 
as pessoas com cancro. Os 
médicos fi cam tão presos aos
termos técnicos que não con-
seguem passar aos pacientes 
a mensagem de uma forma 
simples. Além de todas as 
classes sociais, o cancro atinge 
pessoas que não estão na área 
da medicina, não compreen-
dem e fi cam meio perdidas! 
Lux – Ajudar as pessoas a perce-
berem a doença é a sua missão? 
V.C. – Sobretudo, quero, para 
além de continuar a atualizar 
informação para as carecas, 
dar qualidade de vida aos ca-
beludos! Quero transmitir tudo 
o que mudei na minha vida e 
me trouxe qualidade de vida. 
Quero que as pessoas ajam 
preventivamente e que mudem 
as suas atitudes. Não há melhor 
em termos de saúde do que a 
prevenção, não ter de remediar.
Lux – Que mudanças são essas? 



Vânia Castanheira, de 
32 anos, teve um cancro 
da mama triplo negativo. 
Apesar de precisar de ser 
vigiada durante dois anos, 
mudou o seu estilo de vida 

e encontrou o equilíbrio 
entre a cabeça e o corpo 



V.C. – De uma forma geral, passa 
por, em primeiro lugar, mudar a 
alimentação. É mais fácil dizer o 
que é importante não comer, os 
três venenos que alimentam 
o cancro. Não quer dizer que, 
se não os comermos, não va-
mos ter cancro, mas saímos, 
pelo menos, do grupo de risco. 
Além do tabaco e do álcool, 
os açúcares refinados e as 
farinhas brancas, como o 
arroz, a massa e o pão bran-
co. Não quer dizer que se te-
nha de retirar a 100%, porque 
não queremos fi car deprimidos! 
A atividade física também é 
muito importante, e não é 
preciso virar atleta! [risos] Tudo 
em excesso faz mal. Temos de 
encontrar o ponto de equilíbrio.

Lux – Sente-se melhor hoje? 
V.C. – Sim, muito melhor. Faço 
exercício físico todos os dias, 
descanso uma vez por semana. 
Faz-me tão bem que parece que 
encontrei o meu Santo Graal! 
Claro que toda a gente tem mo-
mentos de stress e problemas, 
mas tudo tem a ver com a forma 
como lidamos com as coisas.
Até durante a quimioterapia 
dá para tirar coisas positivas, e 
eu tirei várias... O meu marido 
nem queria acreditar! [risos]   
Lux – Poucas mulheres devem 
conseguir ter a sua atitude 
perante os efeitos da quimio-
terapia, que são dolorosos.   
V.C. – Doeu muito, mas eu esco-
lhi não ser uma vítima! O feed-
back que tenho tido é muito 

bom, porque as pessoas dizem-
-me que conseguiram enfrentar 
muito melhor a situação por mi-
nha causa e já dizem que usam 
termos que eu usava, como 
“rainha de copas”, “poção má-
gica”… A nossa defesa é não 
entrar numa espiral de negati-
vismo. A situação já é dramá-
tica, não precisamos de a dra-
matizar mais. Sermos olhadas 
como coitadinhas não ajuda...
Lux – Passou por isso?
V.C. – Sim. Uma vez, no metro, 
comecei com afrontamentos, 
porque estava muita gente, e 
tive de tirar o lenço. As pessoas 
afastaram-se todas! Passei a 
andar de metro sem o lenço! 
Assim ia mais tranquila! [risos] 
Lux – Essa atitude foi uma arma?

V.C. – Claro, mas acabei por me 
divertir durante o processo. 
Com as perucas, por exem-
plo, dei-lhes nomes: a Vicky, a 
Mia e a Jessica. Perguntava ao 
meu marido com quem é que 
queria sair, se com a careca, a 
loura, a morena… [risos] 
Lux – Cuidar de si era obriga-
tório?
V.C. – Não me sentia bonita, mas 
fazia por me sentir bonita. A au-
toestima é o nosso trabalho de 
casa, cuidar da nossa cabeça 
através da autoestima e da ali-
mentação. Às vezes, olhava-me 
ao espelho e perguntava quem 
era aquela pessoa que estava 
ali, mas fazia a maquilhagem, 
punha a peruca e dizia: “Estou 
linda!” Cheguei a ouvir piropos 

 Enquanto lutava contra o cancro, Vânia 
criou o blog minhavidacomigo.com 
e a campanha “Lenços Solidários”, 

e, já este ano, escreveu o livro 
“O Cancro Foi a Minha Cura”

 “A nossa defesa 
é não entrar 
numa espiral 

de negativismo„ 



na rua! Era fantástico. Mal sa-
biam o que eu estava a passar.          
Lux – O medo de fi car infértil 
era real? 
V.C. – Sim. Logo no início, disse 
que o cancro não ia matar-me, 
mas a probabilidade de não 
poder ter fi lhos, que era de 60 a 
70%, assustava-me. Daí ter saí-
do da consulta com o oncolo-
gista para a consulta na clínica 
de fertilidade, porque não podia 
adiar, ia começar a quimiotera-
pia daí a 15 dias. Eu e o Rodri-
go não pensámos duas vezes!
Lux – Tem embriões congelados? 
V.C. – Sim, onze. Tenho uma equi-

pa de futebol congelada! [risos] 
Lux – Já sabe se vai ter de 
recorrer aos embriões? 
V.C. – Não. Só quando começar 
a tentar é que vou saber. Na 
menopausa não fi quei, graças 
a Deus! O médico diz que te-
nho de esperar dois anos, mas 
eu acho, e é por isso que me 
estou a preparar tão bem a ní-
vel físico, que no fi nal do ano 
poderei tentar. Na altura, foi 
doloroso. Queríamos muito ter 
um fi lho e afi nal tínhamos um 
cancro. Porque é para os dois…  
Lux – O apoio do seu marido 
foi importante nesta batalha? 

V.C. – Foi fundamental. Ele ia às 
consultas comigo, ia à quimiote-
rapia, esteve sempre presente. 
Os companheiros também sofrem 
e têm difi culdade em ajudar. As 
mulheres que estão doentes não 
os podem afastar, para o bem 
do casal. 80% das relações não 
sobrevivem. A mulher tem de se 
cuidar: se se sentir bem consigo 
própria, os outros vão vê-la boni-
ta. O Rodrigo dizia-me todos os 
dias que eu estava bonita. 
Lux – Mesmo nos momentos 
mais íntimos conseguiu dar a 
volta por cima? 
V.C. – Não é fácil: a mulher per-

de o desejo, mas precisa de 
carinho. Não é o sexo em si, é a 
intimidade. Isso dá-nos força. As 
brincadeiras com as perucas ali-
geiravam a situação. O proces-
so é muito longo, não são dois 
ou três dias. Foi um ano! Tinha 
de criar estratégias para tornar 
tudo melhor. O meu cancro 
foi uma prova de fogo para o 
nosso casamento. Às vezes, pen-
sava: “Caramba, este homem 
ama-me mesmo!” (risos) ■

 “Olhava-me ao espelho e perguntava quem era aquela pessoa que estava 
ali, mas fazia a maquilhagem, punha a peruca e dizia: ‘Estou linda!’„

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

Gerardo  maquilhagem e cabelo Jordana Carraça  
agradecimentos Aquazzura, Mango, Pepe Jeans, 

Pousada de Cascais Cidadela Historic Hotel e Tous



A
Topázio convidou o arquiteto 
e designer de interiores 
madeirense Dino Gonçalves 
para criar uma coleção 
de objetos para a marca. 

O desafio foi aceite de imediato e o 
resultado foi dado a conhecer a um 

Apresentação 
da nova coleção da 
Topázio reúne caras 

conhecidas num 
cocktail no Alcântara 

Café, em Lisboa

“As pratas não 
são para fi car 
na gaveta, têm 
de ser usadas„ 

Rosário Pinto Correia

Em cima, Isabel Palmela, 
Cecília Azevedo com Dino Gonçalves, 
e Rosário Pinto Correia, presidente 

do conselho de administração 
da Topázio, com as fi lhas, Carlota 

e Constança Colaço, e o namorado, 
Cipriano Pinto. Ao lado, um pormenor 

da decoração do cocktail, que 
decorreu no Alcântara Café 



numeroso grupo de convidados 
durante um elegante cocktail, no 
Alcântara Café, em Lisboa. Radiante 
com os elogios de todos os presentes,
Dino, que é visual brand manager da 
marca portuguesa há mais de um ano, 
explica onde foi buscar inspiração 
para as peças que criou: “Inspirei-me 
no fr iso dos móveis ingleses 
que se multiplicam na Madeira e 
sonhei com os grandes volumes 
e a sofisticação das praças de 
Paris, onde vou com muita fre-
quência.” Rosário Pinto Correia, 
por sua vez, estava visivelmente 
satisfeita com a coleção Vendôme, 
composta por uma champanheira,

um balde de gelo, um centro de 
mesa e várias flûtes em banho de 
prata. “A grande mais-valia desta 
coleção é que, além de serem peças 
de autor, foram criadas para ser 
usadas no dia a dia. O nosso esforço 
nos últimos tempos tem sido o 
de explicar às pessoas que as 
pratas não são para ficar na gave-
ta, têm de ser usadas”, sublinhou a 
presidente da Topázio, que con-
tou neste dia com o apoio do 
namorado, das filhas e do ex-
-cunhado, Luís Represas, recen-
temente separado de Margarida 
Pinto Correia. ■

Em baixo, Maria José Galvão de Sousa 
e Humberto Leal. Ao lado, Pedro 

Queiroz e Lara Costa, Luís Represas, 
e a manequim Fiona Bunnett

“Mantenho 
uma 
boa 

relação 
com a 
família. 

Não podia 
deixar 
de vir„ 

Luís Represastexto Susana Monteiro  fotos João Cabral



fotos D.R.

destino lux

W Verbier, Suíça

Refúgio de luxo 
na estância 

de ski preferida 
das celebridades

 O hotel W Verbier é a combinação perfeita de design, conforto, luxo e glamour. No exterior, montanhas pintadas 
de branco no inverno e de verde no verão. No interior, um ambiente acolhedor e sofi sticado, que convida ao lazer



Verbier, na Suíça, é uma das 
estâncias de ski mais conhe-
cidas do mundo. No fi nal dos 
anos 60, celebridades interna-
cionais começaram a passar 
férias em Verbier, e algumas 
delas decidiram mesmo construir 
ali mansões. A sua fama não pa-
rou de crescer e Verbier tornou-se 
ponto de paragem obrigatório 
de gente bonita, famosa e rica. 
A reter não só as maravilhosas 
condições para a prática de ski, 
ao longo de 412 km de pistas de 
eleição, mas também o glamour 

e o luxo que esta pequena aldeia 
exala. O Hotel W Verbier, inau-
gurado em dezembro de 2013, 
é composto por seis chalets 
junto às pistas, em redor da 
conhecida Place Blanche, e 
combina design, luxo, sofi sti-
cação e conforto. Lá fora, o frio 
e o branco da neve no inverno 
ou a frescura do verde no verão. 
No interior, uma decoração 
de linhas modernas num am-
biente acolhedor convida ao 
dolce far niente. À disposição
dos hóspedes, quartos e suites

sumptuosas, decoradas com 
cores vibrantes e tecnologia de 
ponta. Dos vários restaurantes 
que o hotel oferece, destaque 
para o Arola, premiado com 
duas estrelas pelo Guia Miche-
-lin, onde o chef Sergi Arola rein-
venta a célebre cozinha espa-
nhola, e para o Off Piste. Depois
de uma tarde de ski, reúna os 
amigos e beba uma taça de 
champanhe ou um vinho local, 
ao som do DJ, e deixe-se levar 
pela animação. Para reencontrar
forças e relaxar, nada melhor 

do que uma visita ao spa ou 
à piscina interior.
Preços: A partir de €370 por 
pessoa e por noite, em abril.
Como ir: A TAP tem voos para 
Genebra a partir de €457 mais 
taxas. Do aeroporto para Ver-
bier, que fica a duas horas 
de distância, pode apanhar 
um transfer direto mediante 
combinação com o hotel, ou o 
comboio. Também pode optar 
por alugar um carro.
Informações: http://www.star-
woodhotels.com

guia de viagem



CHANEL. PRIMAVERA/VERÃO 2014

A exuberância do arco-íris

moda
fotos Reuters



Para a estação quente, Karl Lagerfeld pintou o Grand Palais, em Paris, com as cores do arco-íris. 
A coleção primavera/verão 2014 da casa Chanel é alegre, colorida e sexy. Os tecidos e os padrões 

misturam-se numa elegância só ao alcance de criadores como Lagerfeld.



beleza

ADEUS, CELULITE
O desafi o dos cuidados 

adelgaçantes Lierac é o de 
combater todas as desordens 

fi siológicas da celulite. 
Body-Slim Cuidado

Adelgaçante Expresso
 é o primeiro sérum 

adelgaçante com cafeína ativa 
potenciada que desbloqueia e 
estimula o desarmazenamento 

da celulite na origem para 
uma ação visível e avaliada 

após sete dias. Tem uma 
penetração rápida 

e uma fi nalização não 
gordurosa e não colante. 

Para as mulheres que 
procuram ultraefi cácia com 

resultados rapidamente visíveis 
sobre a celulite mesmo tenaz

 e as gorduras instaladas. €39

SÉRUM PROTETOR 
DO CORPO

Quem ama, cuida. 
A pensar neste 

princípio, a Boots 
Laboratories 

recomenda o Sérum  
de Corpo Protetor 

da Serum7. Este 
produto deixa a pele 

visivelmente mais 
sedosa e perfumada, 

sendo ideal para 
todos os que querem 
estar à altura das suas 

expectativas 
e das expectativas 

dos outros. Cuide do 
seu corpo, deixando-o 

macio e perfumado  
e pronto para receber 
os primeiros raios de 

sol da primavera. €25

Contra pernas 
pesadas

e cansadas
 Este concentrado nutricional 

para pernas pesadas e cansadas, 
da Innéov, está indicado para 
todas as mulheres saudáveis 

que têm esses sintomas. 
Tem princípios ativos 

de extrato de grainhas de uva 
e vitaminas C e E. 

Tomar 1 a 2 comprimidos 
por dia. €18

PELE DE QUALIDADE
Future Solution LX Total Regenerating 
Body Cream, da Shiseido, é um creme 
de corpo de textura rica e sedosa 
que melhora a qualidade da pele. 
Regenera a hidratação, a elasticidade
e melhora a textura e a tonalidade. 
Refi rma, para uma aparência 
mais jovem, e oferece 24 horas 
de retenção de hidratação, para 
uma pele mais suave. É antiedema
e mantém a pele bonita e saudável.

CONTRA A CASCA 
DE LARANJA

Biotherm Celluli 
Eraser tem 

princípios ativos
de cafeína pura, 

corallina offi cinalis, 
ácido salicílico, 
gingko biloba 

e escina. 
De cor verde, 

é um concentrado 
redutor de celulite. 

Ideal para 
preparar o corpo 
para o verão e as 

idas à praia e dizer 
adeus à tão

indesejada casca 
de laranja. 

À venda nas lojas 
da especialidade. 

PVP máximo 
recomendado, 

€40.



PELE MAIS LISA, 
FINA E FIRME

Este Sérum Adelgaçante, 
da Yves Rocher, tem 

resultados em 15 dias.  
Aplique de manhã 

e à noite em todo o 
corpo, com movimentos 
circulares, insistindo nas 

zonas mais problemáticas
 (barriga, cintura e coxas).

Todo o poder do 
Y-mangostão num sérum 
de exceção que garante 

uma efi cácia adelgaçante 
global. A celulite rebelde 

torna-se menos visível, 
a pele fi ca mais lisa 
e fi rme e a silhueta 

torna-se mais fi na. A 
textura em gel ultrafresca 

é imediatamente 
absorvida. €17,30 

HIDRATANTE PARA DUCHE
Tal como a pele do rosto, 
a pele do corpo precisa 
de ser hidratada diariamente 
para se manter suave e bela. 
Por isso, a Garnier otimiza 
a sua rotina matinal 
com o primeiro hidratante 
para duche que oferece 
a hidratação ideal para 
cada tipo de pele – da pele 
normal à muito seca – com 
um novo conceito de prazer 
sensorial graças às fragrâncias 
subtis que se espalham 
no ar e envolvem a pele, 
proporcionando 
uma agradável 
sensação de bem-estar. 
Hidratante para Duche Pele 
Extra-seca, €3,99.

CONCENTRADO ANTICELULITE
Pure Active Anticellulite Capsules, da Collistar, 

é um concentrado muito valioso, em que 
os ingredientes ativos são mantidos puros 

e intactos até ao momento em que são 
usados. A cafeína é o ingrediente 

por excelência para tratar dos problemas 
de celulite. Surpreende pela sua efi cácia 

em mobilizar os ácidos gordos 
dos tecidos adiposos localizados 

e resultando numa ação redutora. 
A escina é reconhecida

 pelo seu poder drenante. 
14 cápsulas de 4 ml, €38,10.

EFEITOS VISÍVEIS
A PARTIR DE 14 DIAS

Cellu Destock Sérum Flash 
é o primeiro sérum concentrado 

da Vichy que diminui visivelmente 
o aspeto da celulite. Indicado 

para todo o tipo de pele, 
foi testado em pele sensível 
sob controlo dermatológico. 
Princípios ativos: 6% cafeína, 

0,4% ácido hialurónico 
e ácido salicílico. Posologia: 

aplicar de manhã e à noite 
nas zonas a tratar. 

Gestual completo disponível 
no interior da embalagem.

De cor caramelo, está 
à venda por €30. 

CREME ADELGAÇANTE
O creme refi rmante “fondant”, da Nuxe,  
proporciona uma dupla ação de fi rmeza 
e anti-idade. Tem um efeito tonifi cante 
imediato, um efeito refi rmante 
e combate o envelhecimento cutâneo. 
A sua textura cremosa permite 
a aplicação em massagem para 
que penetre rapidamente na pele. 
Aplicar em movimentos circulares. 
200 ml, €39,90.

ELIMINE A CELULITE DURANTE A NOITE
Com extrato vegetal de cecrópia, cafeína 

e ativador noite GP4G, que desperta 
a atividade celular noturna, o Cellu Slim 

Noite, da Elancyl, tem uma ação anticelulite 
comprovada a partir de 14 noites. Um creme 

rico à base de óleos nutritivos de cártamo 
e onagra para favorecer a massagem. 

Este cuidado anticelulite intensivo noite 
está à venda em farmácias e parafarmácias.  

ANTICELULITE E ANTI-IDADE
Cryoform, da Eisenberg, é um cuidado anticelulite e anti-idade 
que adelgaça, elimina toxinas, drena e refi rma, graças à sinergia 
dos fi toextratos selecionados associados à cafeína. A cânfora, 
o eucalipto e o mentol tonifi cam e estimulam a circulação 
sanguínea. Os resultados sobre os nódulos e a celulite são 
rápidos e visíveis, e a pele reencontra a sua elasticidade. €77
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CINEMA

ESPETÁCULOS E EXPOSIÇÕESMÚSICA

Caetano Veloso
LISBOA, PONTA DELGADA E PORTO 
Considerado um dos maio-
res nomes da música popular 
brasileira, Caetano Veloso vai 
estar em Portugal para apre-
sentar os temas do seu mais 
recente trabalho discográfi -
co, “Abraçaço”, e recordar 
alguns dos maiores sucessos 
da sua carreira. Dia 28 de abril, 
sobe ao palco do Coliseu dos 
Recreios, dias 2 e 3 de junho, 
no Teatro Micaelense, em Pon-
ta Delgada, e dia 5 de junho 
estará no Optimus Primavera 
Sound, no Porto. Os concertos 
começam às 21h30, em Lisboa 
e Ponta Delgada. Bilhetes à 
venda em www.tickeline.pt. 

Anthony Strong 
LISBOA 
Na sua estreia, em 
2013, Anthony 
Strong foi descrito 
pela imprensa bri-
tânica como “um 
grande talento” 
do jazz rétro con-

temporâneo e colocado ao lado 
de nomes como Jamie Cullum e 
Michael Bublé. A nova estrela 
do jazz britânico vem a Portugal
apresentar o seu álbum de 
estreia, “Stepping Out”. O espe-
táculo é no dia 23 de abril, no 
Grande Auditório do Centro 

“12 Contemporâneos”
ESTORIL 
A Galeria de Arte do Casino 
Estoril apresenta a exposição 
de Pintura “12 Artistas Contem-
porâneos”. Muitos dos artistas 
presentes nesta mostra participa-
ram nos “Salões de Primavera“, 
quando fi nalistas das Faculdades
de Belas Artes de Lisboa e do 
Porto, obtendo os primeiros 
prémios e menções honrosas. 
Em “12 Contemporâneos” 
podem ser observados os 
trabalhos de seis artistas do 
norte do País e de outros seis 
do sul. A exposição está 
patente ao público até 30 de 
abril, todos os dias, das 15h 
às 24. www.casino-estoril.pt. 

“Carlos do Carmo – 50 anos”
LISBOA  
O Museu do Fado apresenta 
a exposição temporária “Carlos 
do Carmo – 50 anos” dedica-

da à carreira artística do fadista, 
e que reúne um vasto acervo 
documental: artes plásticas, 
fi lmes, discografi a, cartazes, 
troféus e medalhística. Dotada 
de uma forte componente 
multimédia, a exposição passa 
em revista os momentos mais 
marcantes do fadista e pode 
ser visitada a partir de dia 17 
de abril até 28 de setembro, 
na Cordoaria Nacional, Rua 
da Junqueira, 342, em Lisboa. 
Entrada livre.  

Cultural de Belém. Preço único 
dos bilhetes: €17. www.ccb.pt. 

“Noé”
ZON AUDIOVISUAIS, 
ESTREIA DIA 10 DE ABRIL 
O fi lme de Darren Aronofsky 
adapta a conhecida história 
do Antigo Testamento na qual, 
num mundo dominado pelo 
pecado, Noé recebe a mis-
são de Deus de construir uma 
arca para salvar toda a criação 
de um dilúvio. Inspirado numa 
história de sacrifício, esperança
e redenção, o fi lme conduz o 
espetador através dos olhos 
de Noé e da sua família, numa 

“Tarzan”
ZON AUDIOVISUAIS, 
ESTREIA DIA 10 DE ABRIL

José Fidalgo dá voz ao prota-
gonista na versão portugue-
sa da mais recente adaptação 
de um dos maiores clássicos 
de todos os tempos – “Tar-
zan“ – um livro de Edgar Rice 
Burroughs. Agora, toda a ação 

jornada de medo e fé, destrui-
ção e triunfo. Enquanto Noé ten-
ta cumprir a missão, um grupo 
de opositores quer apoderar-se 
da arca na defesa da raça 
humana. Russell Crowe lidera 
um elenco de luxo, do qual 
também fazem parte Emma 
Watson e Anthony Hopkins, no 
papel de Matusalém. 

decorre no presente. Numa 
expedição na selva africana, 
John Greystoke e a mulher 
morrem num acidente de heli-
cóptero. Só o fi lho de ambos, 
J.J., cuja alcunha é Tarzan, 
sobrevive. Um grupo de gorilas 
descobre-o, leva-o para o grupo 
e torna-o parte da família. 
Tarzan cresce e aprende as duras 
leis da selva durante quase uma 
década, até que encontra outro 
ser humano, a bonita e corajosa 
Jane Porter. 

“Shakira”
Shakira
SONY MUSIC

“Dare (La La La)” 
é o mais recente
single do novo 

disco da cantora e compositora 
multiplatinada e vencedora de
vários Grammys. Produzido pela 
própria, o disco homónimo inclui 
as participações especiais de 
Magic!, em “Cut Me Deep”, 
Blake Shelton, em “Medicine”, 
e Rihanna no single de apresenta-
ção do álbum “Can’t Remember 
to Forget You”. A edição especial 
inclui três temas extra.

“Um Fado para 
Fred Astaire” 
Cristina Nóbrega
WATCH & LISTEN

O novo disco 
de Cristina Nó-

brega aborda o fado mais tra-
dicional pela mão do grande 
poeta e letrista Tiago Torres da 
Silva. O álbum é composto por 
dez fados, duas marchas popu-
lares e um dueto inédito, “Las 
Cenizas de Mis Canciones”, 
com a grande cantora cubana 
Omara Portuondo, voz feminina 
do projeto Buena Vista Social 
Club e que, pela primeira vez 
na sua carreira, interpreta um 
fado. 

“Panda e 
os Caricas – 
O Musical 2”
Panda 
e os Caricas
UNIVERSAL MUSIC

Depois do su-
cesso de “Pan-

da e os Caricas 2”, o fenóme-
no que conquistou as crianças 
regressa com o DVD do espetá-
culo que percorreu várias salas 
durante 2013. São canções e 
vídeos coordenados com muita 
música, dança e teatro, num 
formato lúdico e pedagógico. 
“O Abecedário do Panda”, 
“O Robot” ou “Vamos de 
Férias” são alguns dos temas 
que ensinam os mais pequenos 
enquanto se divertem.  





sabor lux
fotos João Cabral 

A cozinha de Chakall

Palmitos com Molho Golfe  
INGREDIENTES

•   1 lata de coração 
de palmito

• 50 g de maionese
• 50 g de ketchup

Misture os molhos de ketchup 
e maionese. Corte os palmitos 

em tiras, e sirva frio.

Agradecimentos
COZINHA DIVINA CATERING BY CHAKALL

www.chakall.com 
Tel. 917 892 265

Frango Provençal
INGREDIENTES 

•  1 perna de frango 
por pessoa

• 2 batatas por pessoa 
• 2 dentes de alho picados
• 1 molho de salsa picada
• 50 ml de azeite
• Sal grosso e pimenta q.b.

Corte as batatas com casca 
e leve a cozer.
Misture o alho e a salsa picada 
com o azeite.
Numa frigideira, coloque o 

frango, previamente salgado, 
as batatas já cozidas e a mistura 
de azeite, alho e salsa. Tempere 
e frite tudo durante quatro 
a cinco minutos.





shopping

BEBÉ PROTEGIDO
A Mustela lança uma nova fórmula para a muda da fralda 
que atua pela primeira vez na origem dos fatores desencadeadores 
das vermelhidões e da dor, garantindo uma tripla efi cácia. 
Porque nada é mais delicado do que a pele de um bebé, 
sujeita a agressões consecutivas e diárias, 
o novo Creme Zona da Fralda 123, 
da Mustela, garante um nível de tolerância 
máxima para uma utilização diária, 
com toda a suavidade.

ESPUMA CREMOSA 
A Dettol inova no segmento dos sabonetes 
antibacterianos e apresenta duas novas 
referências delicadas e perfumadas. 
Enriquecida com microbolhas, a espuma, 
que se ativa em contacto com a pele 
para eliminar 99,9% dos germes, 
é muito cremosa. Dettol Toque 
de Espuma com Perfume de Rosa 
e Flor de Cerejeira e com Perfume 
de Orquídea e Baunilha. €3,99

NOVA IMAGEM, A MESMA EFICÁCIA
Tantum Protect, marca originária de farmácia
e especialista em saúde oral, é o único elixir de uso 
diário que associa a proteção do ácido hialurónico 
à ação desinfetante do cloreto de cetilpiridínio, 
prevenindo o aparecimento de placa bacteriana, 
principal causa de gengivites, cáries e mau hálito. 
Ao atuar em zonas onde a escova não chega, Tantum 
Protect ajuda a prevenir gengivites, cáries e mau hálito.
A linha de elixires diários Tantum Protect apresenta 
agora uma embalagem mais atual, estilizada, que, 
através do recurso a diferentes cores, identifi ca os 
vários produtos da linha de elixir diário Tantum Protect. 

ESTILO LATINO
Milano, o novo modelo 
Police, evoca o estilo latino 
através de um design atrativo. 
O relógio multifunções tem 
indicação do dia da semana, 
do mês, 24 horas e uma janela 
da data às três horas, 
para garantir que chega 
aos compromissos 
com o tempo e o estilo certos. 
A bracelete de elos interage 
com um robusto bisel, onde 
o mostrador sobressai 
pela dualidade de cores.
Modelo na foto, €189.

AO ESTILO R&B
A Reebok volta 
a surpreender com 
uma coleção especial 
feita em colaboração 
com Alicia Keys, 
embaixadora ofi cial 
da marca. Na coleção 
primavera/verão 2014, 
a marca e a cantora 
sugerem dois modelos 
wedge bem arrojados 
e irreverentes. Disponíveis  
em verde e em azul com 
apontamentos de ouro 
rosa, estes são os sapatos  
certos para um look 
descontraído e atrevido.
Inspire-se em Alicia Keys 
e arrase com a Reebok! 
Modelo da foto, €110.

PÁSCOA EM MONFORTINHO
O Ô Hotel Fonte Santa, hotel de charme do grupo Ô Hotels 

& Resorts, convida-o a celebrar a Páscoa no cenário 
tranquilizante de Monfortinho. Nesta época de festa junte 

quem mais gosta e partilhe momentos de descontração 
e cumplicidade. A partir de €101,50 (pessoa/noite) usufrua 

de estada com pequeno-almoço buffet. 
Saiba mais em http://www.ohotelsandresorts.com ,

,



CASAS FLEXÍVEIS
A Ikea apresenta 
a sua nova coleção 
de design Ikea 
PS 2014 – em 
movimento – que se 
foca na fl exibilidade e 
na multifuncionalidade 
da vida urbana. 
Ikea PS 2014, a mais 
recente afi rmação 
de design da Ikea, 
captou os sonhos 
e as necessidades da 
nova geração urbana. 
Hoje, são mais os que 
vivem nas cidades do 
que nas zonas rurais. 
E estas pessoas 
mudam-se com mais 
frequência e vivem 
em espaços mais 
pequenos. Já à venda!

DELICIOSA MESMO EM DIETA 
A Dieta3Passos reforçou a sua linha de alimentação 
com a nova bebida de chocolate quente, que pode 
ser tomada mesmo durante um programa de perda 
de peso. Uma saqueta tem 97 calorias e fornece 
a quantidade diária de proteína necessária 
para se produzirem os efeitos benéfi cos referidos. 
Para dar um toque especial à sua bebida, 
pode adicionar hortelã ou canela 
em pó, depois de aquecida. 

NOVOS SABORES NESPRESSO
Nesta primavera, os especialistas Nespresso voltaram 
às ricas e diversifi cadas regiões de produção de café 

da Colômbia, para criar a Limited Edition Spring 2014, 
com a dupla de Grands Crus Cauca – de intensidade 6 

e com aromas frutados-avinhados –, e Santander, 
com notas de pão tostado e caramelo, de intensidade 7. 

Grands Crus Colombian Terroirs, €4,25 (sleeve).

A PENSAR NOS MAIS PEQUENOS 
Merecedora de nota máxima pelos consumidores 
portugueses, a Nutribén foi eleita Produto do Ano 2014 
na categoria Alimentação para Bebés. A gama de boiões, 
além de utilizar ingredientes 100% 
naturais, só usa azeite como gordura 
e os boiões de fruta não 
contêm açúcar adicionado. 
Uma escolha acertada 
a pensar no melhor 
para os mais pequenos. 
À venda em farmácias. 

SUMOS 100% NATURAIS
A Sonatural lançou os 

GreenJuices, sumos de vegetais 
100% naturais produzidos 

em Alcobaça com maçãs da região 
e recorrendo à tecnologia HPP 

(hiperpressão a frio), que mantém 
os sabores e as vitaminas durante 

45 dias. Existem três sabores: 
Beterraba, Pepino e Aipo 

e Cenoura. €1,69 

CUIDADO ANTIESTRIAS
Com propriedades suavizantes, 

o creme Halibut Derma Antiestrias hidrata 
e confere elasticidade à pele, prevenindo o 

aparecimento de estrias durante a gestação. 
Deve ser aplicado nas áreas mais afetadas, 
desde o início da gravidez até, no mínimo, 

um mês após o parto. 
Promoção 2 pelo preço de 1, 

200 ml, €15,99.

IOGURTE FAMILIAR
Com o objetivo de mudar as barrigas 
de todos os membros da família 
para barrigas mais felizes, a Activia 
lança o Novo Activia Líquido 
Poupança Familiar. Tem sabores 
que todos vão adorar e o novo 
formato é ideal para partilhar. 
O preço também é convidativo: €2,59.

MÚSICA NOS CEREAIS
Os cereais Chocapic, Nesquik  

e Estrelitas associaram-se 
ao fi lme de animação 

“Rio 2” e vão transformar 
o pequeno-almoço em 

animados momentos musicais, 
com a oferta de divertidas 
fi guras. Blu, Rafael e Gabi 

são as fi guras musicais 
que podem ser encontradas 
no interior das embalagens 

de cereais.
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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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❐ Fernanda Serrano  ❐ Albano Jerónimo  ❐ Sofi a Alves  ❐ Pedro Laginha
  ❐ Jessica Athayde  ❐ João Reis  ❐ Paula Lobo Antunes  ❐ Afonso Pimentel

Descubra os nomes de OITO ATORES DA NOVA 
TELENOVELA DA TVI, “MULHERES”



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 ❐ ANTECÂMARA  ❐ ARMISTÍCIO  ❐ CONCORDATA  

❐ DESENTALAR  9 LETRAS ❐ ABEGOARIA  ❐ AMARRARIA  ❐ DESONERAR  

❐ ESTERROAR  8 LETRAS ❐ AMARRARA  ❐ DESCARGA  ❐ DESLIZAR 

 ❐ SECRETOR  7 LETRAS ❐ AGOURAR  ❐ ARRUAÇA  ❐ ARVORAR  

❐ NÊSPERA ❐ TÁRTARO  6 LETRAS ❐ DOBRAR  ❐ PESSOA  ❐ RAREAR 

 ❐ RONROM  5 LETRAS ❐ AÉREA  ❐ ARCAZ  ❐ CASAS  ❐ ORADA  

4 LETRAS ❐ OBRA  ❐ PEÃO  ❐ RUBI  3 LETRAS ❐ AMA  ❐ CÓS  ❐ IRÓ 

 ❐ LER  ❐ MÃE  ❐ RIO  ❐ SAL  ❐ TEM  2 LETRAS ❐ DA  ❐ RÃ  ❐ RÉ

EFDZHELCNZRUO

XFIAOEQERCZOG

UFHVSIEROAOJS

EAEZNPFELPMXI

AICVEUODROLBF

GDSHRBMPLXRXD

RNFVRLIIGRHSV

SEEJAINALDMTS

ISRTBAOTENADV

PINDELRIRCDRA

EGAALIESEOHAS

IBNIBEJMVLEJA

LNDBEROMOIAEE

ELACAPNDIHNSV

OOSOFIAALVESC

HCEEBABMPVHIZ

EERTICLOOMACE

LDRFHVAEDISAC

SUAOTLNPTZSAN

ECNPANAAIUFTU

NOODLUZJDRRHL

URAUSSIDETAAF

TEADLESEBLVYH

NIIIEJRMANODN

AFRSTSVASMIEE

OHDTNTALUISOT

BAADEDIFOQCSN

OXIDMOLEZIVXN

LUCEIESTGZWDS

AZONPPAROAEEU

LTBPOHCUUDHFA

URCESAPIVJUSN

AETINBBTEHTGO

PEDROLAGINHAP

JWESFNOIRONCI

NNSIAHNIOBEIJ

DIREÇÃO EDITORIAL Diretora – Felipa Garnel 
(felipagarnel@lux.masemba.com) Editora Executiva 
Felipa Saraiva (felipasaraiva@lux.masemba.com) 
Editor Carlos Gonçalves (carlosgoncalves@lux.

masemba.com) Subeditora Rita Pacheco (ritapacheco@lux.masemba.com) 
Assistente de Direção e Redação Margarida Alves (margaridaalves@
lux.masemba.com) Redação Evelise Moutinho (evelisemoutinho@lux.
masemba.com), Nair Coelho (naircoelho@lux.masemba.com), Natália Ribeiro
(nataliaribeiro@lux.masemba.com), Vanessa Barros Cruz (vanessacruz@
lux.masemba.com), Vasco Pereira (vascopereira@lux.masemba.com) 
Colaboradores Paulo Coelho (crónicas), Chakall e Vasco Aragão (culinária), 
Catarina Roquette Durão, Humberto Barbosa, Madalena Barata, Nuno 
Lobo Antunes, Paulo Oom, Paulo Malo e Vasco Sousa Coutinho (saúde), 
Joana Côrte Real e Rodrigo Ferreira (texto) Produção Teresa Abrunhosa 
(teresaabrunhosa@masemba.com) – Porto Revisão Carlos Silva Coordenação 
de Fotografi a/Arquivo Edite Costa (editecosta@masemba.com) Arquivo 
Teresa Freitas Fotógrafo Artur Lourenço Colaboradores Álvaro C. Pereira, 
António Pedrosa, Cristina Pinto e Pinto, Hélder Maia, Jessica Henrique 
Cardoso, João Cabral, Ricardo Santos, Salvador Esteves e Tiago Frazão 
Relações Públicas Xandinha Jardim (xandinhajardim@lux.masemba.com) 

Paginação e Design – Patrícia Batista e Rui Barbosa DIREÇÃO DE PRODUÇÃO 

E PAGINAÇÃO Diretor Ramiro Agapito (ramiroagapito@masemba.
com) Assistente de Produção Inês Pereira Digitalização e Tratamento 
de Imagem Diogo Sargento, Frederico Queirós e Pedro Figueiredo 
DIRETOR DE CIRCULAÇÃO Bruno Ventura (brunoventura@masemba.com)
  

 

DIREÇÃO DE MARKETING E EVENTOS Diretora Dina Nascimento (dina-
nascimento@masemba.com)  Gestora de Produto Cláudia Lima (claudialima@
masemba.com) Assistente Dulce Almeida (dulcealmeida@masemba.com) 

DIREÇÃO GERAL Nuno Santiago 
(nunosantiago@masemba.com) 

DIREÇÃO FINANCEIRA Ana Ruivo (anaruivo@masemba.com) 
PROPRIETÁRIO E EDITOR Masemba, Lda., Rua da Fraternidade Operária, 
nº6, 2794-024 Carnaxide, tel. 215 918 117 – fax 215 918 150 NIF/
NIPC: 510647421 – CRC Cascais Impressão: Lisgráfica, Casal 
de Santa Leopoldina, Queluz deBaixo Distribuição: Logista 
Publicações SA, Edifício Lojista Expansão da Área Industrial 
do Passil, lote 1 A, 2894-002 Alcochete, tel. 219 267 800 

LINHA DE APOIO AO PONTO DE VENDA Automático: 219 267 825 
Atendimento da assistente: 707 200 229 fax: 219 267 869 Tiragem: 90.000
Exemplares Depósito Legal: 162003/01 Nº de Registo: 123611

ASSINATURAS

assinaturas@masemba.com   Tel. 215 918 088  Fax 215 918 150

DIREÇÃO COMERCIAL E PUBLICIDADE Diretora Comercial 
Maria João Peixe Dias (mariadias@masemba.com) tel. 215 918 137 
Coordenador Comercial Ricardo Luwisch (ricardoluwisch@lux.ma-
semba.com) tel. 215 918 140 Executivo de Contas – Hugo Santi-
nho (hugosantinho@masemba.com) tel. 215 918 142  Gestora de 
Materiais – Susana Morais (susanamorais@luxwoman.masemba.com) 
tel. 215 918 144, Rua da Fraternidade Operária, nº6, 2794-024 
Carnaxide, fax 215 918 150 Delegação Norte Coordenadora de 
Publicidade Maria João Eça (mariaeca@masemba.com) tel. 226 057 544, 
Rua Tenente Valadim, 181, 4100-479 Porto, fax 226 057 503 

R

R

A
SOLUÇÃO

HORIZONTAL: Roer, Arre, Suma, Loja
VERTICAL: Rasa, Juro, Ermo, Real

J

Interdita a reprodução, mesmo parcial, de textos, 
fotografi as ou ilustrações sob quaisquer meios 

e para quaisquer fi ns, inclusive comerciais.



signos lux
ilustrações Rita Simões

por Maria Helena Martins
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LEÃO 
23/07 a 23/08
Elemento: Fogo
Astro Regente: Sol
Carta Dominante: 4 de Paus, 
que signifi ca Ocasião Inesperada, 
Amizade.
Amor: É possível que tenha 
um reencontro muito impor-
tante. Mas lembre-se: não fale 
demasiado e mantenha a calma.
Saúde: Sem sobressaltos. 
Dinheiro: Poderá ter de recorrer 
às suas poupanças. Contudo, 
tente ser comedido.
Pensamento Positivo: A vida 
traz-me boas surpresas e novas 
oportunidades.

 
CAPRICÓRNIO
22/12 a 20/01
Elemento: Terra
Planeta Regente: 
Saturno
Carta Dominante: O Sol, que 
signifi ca Glória, Honra.
Amor: Goze em pleno o convívio
familiar. Esqueça um pouco 
as obrigações profi ssionais.
Saúde: Possíveis problemas 
de obstipação. 
Dinheiro: Procure ser mais 
fl exível nesta área. Não sobre-
valorize os pormenores.
Pensamento Positivo: Mereço 
a glória que existe na minha 
vida.

AQUÁRIO 
21/01 a 19/02
Elemento: Ar
Planeta Regente: 
Úrano
Carta Dominante: Rei de Paus, 
que signifi ca Força, Coragem 
e Justiça.
Amor: Evite qualquer discussão 
com os seus familiares. Respeite 
as opiniões deles. 
Saúde: Atenção às constipações. 
Dinheiro: Este é um período 
em que gozará de grande esta-
bilidade económica. 
Pensamento Positivo: Tenho 
a coragem necessária para fazer 
mudanças na minha vida. 

PEIXES 
20/02 a 20/03
Elemento: Água
Planeta Regente: 
Neptuno
Carta Dominante: Valete de 
Espadas, que signifi ca Vigilante 
e Atento.
Amor: Poderá andar um pouco 
desconfi ado. Fale e esclareça as 
suas dúvidas, para que não haja 
mal-entendidos na relação.
Saúde: Irradiará boa disposição. 
Dinheiro: Aproveite todos os 
desafi os a nível profi ssional. 
Pensamento Positivo: Estou 
atento às oportunidades que 
a vida me traz.

CARNEIRO 
21/03 a 20/04
Elemento: Fogo
Planeta Regente: 
Marte
Carta Dominante: 6 de Copas, 
que signifi ca Nostalgia. 
Amor: As recordações da sua 
infância irão ocupar-lhe a mente, 
talvez devido ao reencontro com 
alguém que não via há muito. 
Saúde: Poderá ter problemas 
de estômago, como indigestões.
Dinheiro: Evite quaisquer confl itos
no local de trabalho. 
Pensamento Positivo: Con-
centro-me com confi ança no 
presente.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12
Elemento: Fogo
Planeta Regente: 
Júpiter
Carta Dominante:  Ás de 
Ouros, que signifi ca Harmonia 
e Prosperidade. 
Amor: A sua tolerância e a sua 
compreensão serão valorizadas 
pelos que o rodeiam.
Saúde: Sentir-se-á muito bem a 
nível físico. 
Dinheiro: Está num momento 
protegido neste domínio. Com 
calma e cautela, poderá investir.
Pensamento Positivo: Cultivo 
a harmonia na minha vida.

BALANÇA 
24/09 a 23/10
Elemento: Ar
Planeta Regente: 
Vénus
Carta Dominante: A Força, que 
signifi ca Força, Domínio.
Amor: Dê mais atenção à sua 
cara-metade, para evitar amuos 
e aborrecimentos. 
Saúde: Possível infl amação dentária. 
Vá ao dentista, para prevenir. 
Dinheiro: É provável que surja 
uma boa oportunidade, a qual 
deve aproveitar, para melhorar 
a sua situação fi nanceira.
Pensamento Positivo: Tenho força
para superar todos os desafi os.

TOURO 
21/04 a 21/05
Elemento: Terra
Planeta Regente: 
Vénus
Carta Dominante: 9 de Ouros, 
que signifi ca Prudência.
Amor: A sua relação amorosa 
poderá estar a avançar demasiado 
depressa. Veja se é isso que 
pretende. Siga o seu ritmo! 
Saúde: Cuide melhor dos dentes, 
deixe brilhar o seu sorriso.
Dinheiro: Não gaste em excesso. 
Seja disciplinado. 
Pensamento Positivo: Sou 
prudente nos meus passos, para 
chegar ao sucesso.

GÉMEOS 
22/05 a 21/06
Elemento: Ar
Planeta Regente: 
Mercúrio
Carta Dominante: Valete de Ouros, 
que signifi ca Refl exão, Novidades.
Amor: Saiba ouvir a sua cara-
-metade, e lembre-se de que ela 
precisa dos seus conselhos. 
Saúde: Regular. Mas é importante 
que o desporto faça parte do seu 
quotidiano.  
Dinheiro: Poderá investir em 
novos projetos, mas sempre com 
prudência.
Pensamento Positivo: Procuro 
refl etir bem antes de agir.

CARANGUEJO 
22/06 a 22/07
Elemento: Água
Planeta Regente: 
Lua
Carta Dominante: O Imperador, 
que signifi ca Concretização.
Amor: O romantismo estará muito 
presente. Se não tem par, pode 
vir a conhecer alguém especial. 
Saúde: Vigie bem a sua saúde, 
principalmente se tiver alguma 
doença.
Dinheiro: Irá certamente alcançar 
os seus objetivos. Empenhe-se!
Pensamento Positivo: Sei que 
consigo concretizar os meus 
sonhos.

ESCORPIÃO
24/10 a 21/11
Elemento: Água
Planeta Regente: 
Plutão
Carta Dominante: 6 de Espadas, 
que signifi ca Viagem Inesperada.  
Amor: Esqueça o passado! 
Viva mais o seu dia a dia. 
Saúde: Cuidado! Está suscetível 
a quebras de tensão. Alimente-se 
bem.
Dinheiro: Não permita que a 
impulsividade ponha em risco 
as suas fi nanças.
Pensamento Positivo: A vida 
é uma viagem cheia de boas 
surpresas.

MARIA JOÃO ABREU
A espontaneidade e a alegria que esta atriz demonstra
são características das mulheres de signo Carneiro. 
Maria João Abreu é muito dinâmica e apaixonada pela 
vida. Precisa de se sentir envolvida nos projetos para se 
dedicar a eles de corpo e alma. É romântica e impulsiva
e tem um espírito aventureiro. A mulher Carneiro aparenta 
ter uma energia inesgotável, e não suporta a rotina 
nem mentalidades conservadoras.

VIRGEM
24/08 a 23/09
Elemento: Terra
Planeta Regente: 
Mercúrio 
Carta Dominante: 2 de Copas, 
que signifi ca Amor.
Amor: Aproveite os momentos 
mais íntimos para demonstrar 
à sua cara-metade como ela é 
importante para si.
Saúde: Procure fazer exames 
de rotina.
Dinheiro: Seja dedicado ao seu 
trabalho. Pode ter uma excelente 
surpresa à sua espera.
Pensamento Positivo: O amor 
habita no meu coração.
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